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SKUNDO ESMĖ 

 

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2018 m. balandžio 17 d. gavo X (toliau 

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

(toliau vadinama – ŠTI) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesudarant sąlygų  Pareiškėjui 

gauti tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas. 

 

2. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma:  

„Šiai dienai negaliu išspręsti šią problemą: Paskirto Kauno universitetinės ligoninės gyd. 

/... duomenys neskelbtini.../ gydymą jie nevykdo. 2017.11.13 d. į Laisvės atėmimo vietų ligoninę 

(toliau LAVL) buvau etapuotas dėl paskirtos konsultacijos ir gydymo, kuris turėjo įvykti 

2017.11.15 d. Kauno universitetinėje klinikoj pas gyd. /... duomenys neskelbtini.../. LAVL konvojus 

konvojavo mane į šią įstaigą, kur man buvo nustatyta /... duomenys neskelbtini.../  [...]. O kad 

išsaugoti /... duomenys neskelbtini.../ buvo pasiūlyta padaryti kelias gydymo procedūras. Grįžęs į 

ŠTI ne kartą kreipiausi į med. dalies administraciją. [...]. Tokio pobūdžio prašymai buvo pateikti 

2017 m. gruodžio pradžioje, paskui 2018 m. sausio mėn., taip pat 2018.02.12 d. Ir jau į rašytą 

prašymą 2018.03.28 gavau atsakymą [...], kur nurodė, kad būsiu išsiųstas į LAVL vėl pas gyd. /... 

duomenys neskelbtini.../  konsultacijai, o ne gydymui. [...]. Nežiūrint į tai, aš sutikau ir nuvažiavęs 

ten gydytojas paskyrė man reikalingą gydymo procedūrą gegužės 31 dienai 2018 m. [...]. Ir šiuo 

metu prašiau ŠTI administraciją pranešti man, kada būsiu konvojuotas į LAVL atlikti gydymo 

procedūrų. Bet atsakymo aš negaunu“ (šių 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. gegužės 18 d. raštu Nr. 4D-2018/1-629/3D-1381 kreipėsi į 

ŠTI, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2018 m. birželio 14 d. Seimo 

kontrolierius gavo 2018 m. birželio 11 d. ŠTI raštą Nr. 814/01-7077. Šiame rašte ir prie jo 

pridėtuose dokumentuose nurodoma: 

4.1. 2017 m. lapkričio 15 d. Pareiškėjas buvo konvojuotas į Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto ligoninės Kauno klinikas (toliau vadinama – LSMUL), kuriose jis buvo konsultuotas /... 

duomenys neskelbtini.../; Pareiškėjui rekomenduota /... duomenys neskelbtini.../; 

4.2. 2017 m. gruodžio 6 d. ŠTI Sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojai raštu kreipėsi į 

Laisvės atėmimo vietos ligoninę (toliau vadinama – LAVL) prašydami Pareiškėją užregistruoti 
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gydytojo /... duomenys neskelbtini.../  konsultacijai; 

4.2. 2018 m. sausio 30 d. Pareiškėjas raštu kreipėsi į ŠTI prašydamas suteikti jam /... 

duomenys neskelbtini.../ paslaugas; 

4.3. 2018 m. vasario 26 d. šios pažymos 4.2 punkte nurodytas prašymas buvo patenkintas 

ir Pareiškėjui buvo suteikta jo pageidauta paslauga; 

4.4. LAVL 2018 m. kovo 1 d. (raštu, žodžiu?) ŠTI informavo, kad Pareiškėjas yra 

užregistruotas 2018 m. balandžio 26 d. suplanuotai gydytojo /... duomenys neskelbtini.../  

konsultacijai LSMUL; 

4.5. 2018 m. balandžio 26 d. konsultacijos LSMUL metu Pareiškėjui buvo rekomenduota 

/... duomenys neskelbtini.../; 

4.6. Pareiškėjas buvo užregistruotas 2018 m. gegužės 31 d. numatytai /... duomenys 

neskelbtini.../ procedūrai atlikti; 

4.7. Pareiškėjas kelis kartus žodžiu kreipėsi į ŠTI Sveikatos priežiūros tarnybos 

darbuotojus prašydamas informuoti, kada jam bus atliekama /... duomenys neskelbtini.../ procedūra; 

2018 m. gegužės 16 ir 22 dienomis Pareiškėjui buvo suteikta jo prašoma informacija, apie tai 

pažymint asmens sveikatos istorijoje; 

4.8. 2018 m. gegužės 31 d. Pareiškėjui buvo atliktas /... duomenys neskelbtini.../. 

 

Tyrimui reikšmingi teisės aktai 

 

5. Europos Tarybos Ministrų Komiteto 2006 m. sausio 11 d. priimtos rekomendacijos 

šalims narėms Nr. (2006)2 „Dėl Europos kalinimo taisyklių“: 

5.1. 40.3 punktas – „Visi kaliniai turi turėti galimybę naudotis medicinos paslaugomis, 

kurios teikiamos šalyje, ir negali būti diskriminacijos teisinės padėties pagrindu“; 

5.2. 42.3 punktas – „Tiriant kalinius, praktikuojantis gydytojas arba jam pavaldi 

kvalifikuota medicinos sesuo turi ypatingai atkreipti dėmesį į šiuos aspektus: [...] b.  

nustatyti fizinius ir protinius susirgimus bei imtis atitinkamų gydymo priemonių ir tęsti jau pradėtą 

gydymą; [...].“ 

 

6. Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo: 

45 straipsnis „Suimtųjų sveikatos priežiūra“ – „1. Asmens sveikatos priežiūra tardymo 

izoliatoriuose organizuojama ir atliekama įstatymų nustatyta tvarka. Suimtiesiems turi būti 

užtikrintas tokios pat kokybės ir lygio gydymas kaip ir laisvėje esantiems asmenims. 2. Tardymo 

izoliatoriuose veikia asmens sveikatos priežiūros tarnybos. Šių tarnybų struktūrą ir darbo tvarką 

nustato sveikatos apsaugos ir teisingumo ministrai. 3. Privaloma nuodugniai patikrinti naujų į 

tardymo izoliatorių priimtų asmenų sveikatos būklę. 4. Suimtajam reikalinga būtinoji medicinos 

pagalba, kurią suteikti laisvės atėmimo vietų ligoninėje nėra galimybių, gali būti teikiama valstybės 

arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose užtikrinant suimtojo apsaugą. Šios pagalbos 

teikimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ir teisingumo ministrai.“ 

 

7. Laisvės atėmimo vietose veikiančių asmens sveikatos priežiūros tarnybų struktūros, 

etatų skaičiaus ir darbo tvarkos aprašo, patvirtinto 2009 m. kovo 18 d. Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu  

Nr. V-195/1R-76: 

7.1. 1 punktas – „Laisvės atėmimo vietose veikiančių asmens sveikatos priežiūros tarnybų 

struktūros, etatų skaičiaus ir darbo tvarkos aprašas skirtas užtikrinti, kad suimtiesiems bei 

asmenims, atliekantiems arešto ar laisvės atėmimo bausmes [...], būtų teikiamos tokios pat asmens 

sveikatos priežiūros paslaugos kaip ir laisvėje esantiems asmenims“; 

7.2. 17 punktas – „Jeigu suimtajam ar nuteistajam [...] reikiamos asmens sveikatos 

priežiūros paslaugos negali būti suteiktos tarnyboje, jos gydytojai teisės aktų nustatyta tvarka 
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suimtiesiems ar nuteistiesiems išduoda siuntimus ambulatorinėms ar stacionarinėms 

specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti Laisvės atėmimo vietų ligoninėje ar 

valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešosiose įstaigose.“ 

 

Tyrimo išvados  

 

8. Skunde nurodoma, kad ŠTI pareigūnai nesirūpina, kad Pareiškėjui būtų teikiamos jam 

reikalingos sveikatos priežiūros paslaugos. 

 

9. Tiek tarptautiniuose, tiek Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta, kad laisvės 

atėmimo vietose laikomiems asmenims turi būti teikiamos tokios pat asmens sveikatos priežiūros 

paslaugos kaip ir laisvėje esantiems asmenims, tais atvejais, kai tokių reikiamų paslaugų negali 

suteikti laisvės atėmimo vietų gydymo įstaigos, paslaugos gali būti teikiamos valstybės arba 

savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešosiose įstaigose (šios pažymos 5, 6 ir 7 punktai).  

 

10. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad 2017 m. lapkričio 15 d. Pareiškėjas buvo 

konvojuotas į LSMUL, kurioje jis buvo konsultuotas /... duomenys neskelbtini.../; Pareiškėjui 

rekomenduota  /... duomenys neskelbtini.../. /... Duomenys neskelbtini.../ procedūra Pareiškėjui buvo 

atlikta 2017 m. lapkričio 15 d., jo vizito LSMUL metu; /... duomenys neskelbtini.../ paslauga 

suteikta per mėnesį nuo Pareiškėjo kreipimosi; paraiška dėl /... duomenys neskelbtini.../  

konsultacijos, kurios metu galėjo būti atliktos Pareiškėjui reikalingos sveikatos priežiūros 

procedūros (taip, kaip pirmojo vizito LSMUL metu) arba paskirta šių procedūrų atlikimo data, buvo 

išsiųsta 2017 m. gruodžio 6 d. Taigi Pareiškėjui reikalingų sveikatos priežiūros paslaugos 

(procedūrų atlikimas) buvo organizuojamos per protingus terminus. Pažymėtina, kad /... duomenys 

neskelbtini.../  – procedūra buvo atidėta, t. y., 2018 m. gegužės 31 d. ji buvo atlikta ne dėl ŠTI 

pareigūnų veiksmų (neveikimo), o dėl objektyvių priežasčių, t. y., artimiausia laisva LSMUL 

gydytojo /... duomenys neskelbtini.../ konsultacijos data buvo 2018 m. balandžio 26 d. Be to, 

paminėtina ir tai, kad, priešingai negu teigiama Skunde, ŠTI pareigūnai bendradarbiavo su 

Pareiškėju – kelis kartus jį informavo apie planuojamo vizito į LSMUL datą (šios pažymos 4.7 

punktas). Šios aplinkybės leidžia konstatuoti, kad Skunde nurodyti teiginiai dėl sveikatos priežiūros 

paslaugų neprieinamumo ir su tuo susijusių ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo) nebuvo patvirtinti. 

 

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

pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesuteikiant Pareiškėjui tinkamos sveikatos priežiūros 

paslaugos, atmesti. 

 

 

 

Seimo kontrolierius         Augustinas Normantas 


