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SKUNDO ESMĖ 

 

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2018 m. kovo 14 d. gavo X (toliau vadinama 

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

vadinama – ŠTI) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai iš Pareiškėjo paėmus 

televizorių. 

 

2. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma: 

2.1. „2017-12-01 d. Jums pateikiau skundą, jog ŠTI pareigūnai iš manęs paėmė man 

priklausantį televizorių ir negrąžino, po skundo Jums man priklausantis televizorius buvo grąžintas 

su ta sąlyga, kad Jums pateiktą skundą nebereikėtų nagrinėti ir atsakyti raštu“ (šios ir kitų citatų 

kalba netaisyta); 

2.2. „2018-03-01 d. kratos metu man priklausantis televizorius paimtas pakartotinai ir 

padėtas į sandėlį. Pasiteiravus, kokiu tikslu jis iš manęs paimtas, man atsakyta, kad televizorius yra 

per didelės įstrižainės ir juo negalima naudotis, nes neva tai draudžia įstatymas.“ 

 

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes. 

 

 

TYRIMAS IR IŠVADOS 

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės 

 

4. Seimo kontrolierius 2018 m. kovo 21 d. raštu Nr. 4D-2018/1-335/3D-819 kreipėsi į ŠTI, 

prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2018 m. balandžio 6 d. Seimo kontrolierius 

gavo 2018 m. balandžio 6 d. ŠTI raštą Nr. 14/01-4305. Šiame rašte ir prie jo pridėtuose 

dokumentuose nurodoma: 

4.1. 2017 m. lapkričio 23 d. Pareiškėjui atvykus į ŠTI kratos metu buvo paimtas 

televizorius (ekrano įstrižainė – 54,6 cm) ir padėtas į ŠTI daiktų sandėlį vadovaujantis Elektros 

prietaisų įsigijimo, perdavimo ir naudojimosi laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašu, 

patvirtintu 2016 m. balandžio 5 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-125 (toliau vadinama – Aprašas), 11 punktu; 

4.2. 2018 m. sausio 17 d. Pareiškėjas kreipėsi į Apsaugos ir priežiūros skyrių prašydamas 

išvykstant iš ŠTI grąžinti jam televizorių, kad galėtų jį grąžinti artimiesiems, kai nuvyks į Panevėžio 

apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę; 

4.3. 2018 m. sausio 18 d. Pareiškėjui išvykstant iš ŠTI televizorius jam buvo grąžintas; 

4.4. 2018 m. sausio 22 d. Pareiškėjui atvykus į ŠTI buvo atlikta jo visuminė krata, buvo 
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patikrinti visi jo turimi (atsivežti) daiktai; tarp atsivežtų daiktų Pareiškėjas turėjo ir televizorių; ant 

televizoriaus nebuvo užklijuotas informacinis lipdukas su techniniais parametrais; televizorius buvo 

techniškai tvarkingas, vizualiai jį apžiūrėjus atrodė, kad televizorius atitinka nustatytus teisės aktų 

reikalavimus, todėl buvo grąžintas Pareiškėjui; 

4.5. 2018 m. kovo 1 d. pagal ŠTI direktoriaus patvirtintą grafiką buvo atliktos kratos ir 

techninės apžiūros, kurių metu iš kameros Nr. [...] buvo paimtas Pareiškėjui priklausantis 

televizorius (ekrano įstrižainė – 54,6 cm); minėtas televizorius padėtas į ŠTI daiktų sandėlį. 

 

 

Tyrimui reikšmingi teisės aktai 

5. Aprašo: 

11 punktas – „Televizoriaus ir kompiuterio ekrano įstrižainės negali būti didesnės  

kaip 52 cm.“ 

 

6. Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomiems asmenims perduotų ar įsigytų daiktų, 

elektros prietaisų ir informacijos laikmenų tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2016 m. 

  lapkričio 10 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

direktoriaus įsakymu Nr. V-426 (toliau vadinama – Elektros prietaisų tikrinimo tvarkos aprašas): 

1 punktas – „Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomiems asmenims perduotų ar įsigytų 

daiktų, elektros prietaisų ir informacijos laikmenų tikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

nustato tvarką, pagal kurią tikrinami, peržiūrimi, perklausomi ir apskaitomi laisvės atėmimo vietų 

įstaigose (toliau – įstaigos) laikomiems asmenims perduoti ar įsigyti kompaktiniai diskai, 

skaitmeninės informacijos ir duomenų laikmenos, taip pat leidžiami naudoti kompiuteriai, buitiniai 

elektros prietaisai, muzikos instrumentai (toliau – daiktai)“; 

2 punktas – „Daiktų tikrinimo ir apskaitos (toliau – patikrinimas) tikslas – užkardyti 

įstaigose laikomiems asmenims neleidžiamų turėti daiktų ir reikmenų patekimą, užtikrinti tinkamą 

daiktų apskaitą bei vykdyti teisės pažeidimų ir nusikaltimų prevenciją“; 

3 punktas – „Daiktai turi atitikti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-125 „Dėl Elektros 

prietaisų įsigijimo, perdavimo ir naudojimosi laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (toliau – Elektros prietaisų įsigijimo, perdavimo ir naudojimosi laisvės atėmimo vietų 

įstaigose tvarkos aprašas) nustatytus techninius parametrus“;  

4 punktas – „Nepatikrinti daiktai, daiktai, kurių patikrinimo metu nustatyta, kad jie 

neatitinka Aprašo 3 punkte nustatytų reikalavimų, įstaigoje laikomiems asmenims neperduodami, o 

perduoti paimami ir saugomi įstaigos sandėlyje, iki įstaigoje laikomo asmens prašymu bus grąžinti 

juos perdavusiems asmenims, ar atiduoti paleidžiamam į laisvę daiktų savininkui“; 

14 punktas – „Siekiant efektyviai užtikrinti neleidžiamų turėti daiktų ir reikmenų patekimą, 

vykdyti teisės pažeidimų ir nusikaltimų prevenciją, įstaigoje laikomų asmenų turimi daiktai turi būti 

nuolat tikrinami Aprašo nustatyta tvarka.“ 

 

Tyrimo išvados  

 

7. Skunde nurodoma, kad ŠTI pareigūnai nepagrįstai iš Pareiškėjo paėmė jam priklausantį 

televizorių. 

 

8. Siekiant efektyviai užtikrinti neleidžiamų turėti daiktų ir reikmenų patekimą, vykdyti 

teisės pažeidimų ir nusikaltimų prevenciją, įstaigoje laikomų asmenų turimi daiktai turi būti nuolat 

tikrinami Elektros prietaisų tikrinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Pagal šiame teisės akte 

nustatytą teisinį reglamentavimą daiktai, kurių patikrinimo metu nustatyta, kad jie neatitinka Aprašo 

nustatytų reikalavimų, įstaigoje laikomiems asmenims neperduodami, o perduoti paimami ir 
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saugomi įstaigos sandėlyje, iki įstaigoje laikomo asmens prašymu bus grąžinti juos perdavusiems 

asmenims arba atiduoti paleidžiamam į laisvę daiktų savininkui. Pažymėtina, kad Apraše  

yra įtvirtinta, jog suimtojo / nuteistojo turimo televizoriaus ekrano įstrižainė negali būti didesnė  

kaip 52 cm. 

Skundo tyrimo metu nustatyta, kad 2017 m. lapkričio 23 d. Pareiškėjui atvykus į ŠTI 

kratos metu iš jo buvo paimtas Aprašo 11 punkte nustatytų reikalavimų neatitinkantis televizorius 

(ekrano įstrižainė – 54,6 cm) ir padėtas į ŠTI daiktų sandėlį. 2018 m. sausio 18 d. minėtas elektros 

prietaisas buvo grąžintas Pareiškėjui, kad galėtų jį grąžinti artimiesiems, kai nuvyks į Panevėžio 

apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę. 2018 m. sausio 22 d. Pareiškėjui atvykus į ŠTI 

buvo atlikta visuminė jo krata, buvo patikrinti visi jo turimi (atsivežti) daiktai; tarp atsivežtų daiktų 

Pareiškėjas turėjo ir televizorių; ant televizoriaus nebuvo užklijuotas informacinis lipdukas su 

techniniais parametrais; televizorius buvo techniškai tvarkingas, vizualiai jį apžiūrėjus ŠTI 

pareigūnui atrodė, kad televizorius atitinka nustatytus teisės aktų reikalavimus, todėl buvo grąžintas 

Pareiškėjui, t. y., elektros prietaisas, kurį turėti jam draudžia teisės aktai, Pareiškėjui buvo 

grąžintas dėl ŠTI pareigūno klaidos. 2018 m. kovo 1 d. pagal ŠTI direktoriaus patvirtintą grafiką 

buvo atliktos kratos ir techninės apžiūros, kurių metu paaiškėjo minėta ŠTI pareigūno klaida, todėl 

iš kameros Nr. [...] pagrįstai ir nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų buvo paimtas Pareiškėjui 

priklausantis televizorius (ekrano įstrižainė – 54,6 cm); minėtas televizorius padėtas į ŠTI daiktų 

sandėlį. 

 

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

veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai iš Pareiškėjo paėmus televizorių, yra nepagrįstas. 

ŠTI, kaip viešojo administravimo subjektas, be specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje 

privalo laikytis konstitucinio atsakingo valdymo (gero administravimo) principo ir kitų viešojo 

administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, tarp jų, ir įstatymo viršenybės, 

nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo principų, kurie reiškia, kad oficialūs viešojo administravimo 

subjekto veiksmai ir priimti sprendimai turi būti nešališki ir objektyvūs. Laikydamasis šių principų 

viešojo administravimo subjektas savo veikloje privalo pirmenybę teikti viešiesiems interesams ir 

vengti net šališkumo regimybės. 

Siekiant, kad ŠTI laikomi asmenys nebūtų klaidinami, ŠTI direktoriui Sauliui Rajunčiui 

rekomenduotina imtis priemonių, jog ateityje nesusiklostytų situacijos, kurios leistų abejoti ŠTI 

pareigūnų objektyvumu ir nešališkumu. 

 

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS 

 

10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio  

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

pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai iš jo paėmus televizorių, atmesti. 

 

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA 

 

11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio  

1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius ŠTI direktoriui Sauliui Rajunčiui 

rekomenduoja imtis priemonių, kad ateityje nesusiklostytų situacijos, kurios leistų ŠTI laikomiems 

asmenims abejoti ŠTI pareigūnų objektyvumu ir nešališkumu. 

 

12. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad 

informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama 
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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 


