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1 . Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2018 m. kovo 8 d. gavo Liudo Leistrumo
(toliau vadinama ir - Parei5kejas) skund4 del Laisves atemimo vietq ligonines (toliau vadinama -
LAVL) pareiglnq veiksmq (neveikimo), susijusiq su Parei5kejo, kaip turindio judejimo negali4
asmens, teises i aplinkos prieinamum4 neuZtikrinimo (toliau vadinama - Skundas).

2. Parei5kejas Skunde nurodo:

,,[...] i LAVL, Slaugos ir gydymo palaikymo skyriq [...] buvau atveLtas 2017 m. geguZes

24 d. [...] palatos nerapritaikyos [...] turintiems judejimo problem4 t...1 l.Neratualetuosebei
du5uose tureklq, kas palengvintq judejimo negaliq turint atsisesti bei atsistoti ar i5eiti i5 duSo [...],
nera duSuose kedutes bei lentynos pasideti muilui [...], todel sededamas ant plyteliq gali maudytis
ir visas priemones pasideti ant grindq [...], o atsistoti blna labai sunku, nes nera tureklq. 1...1;2.
Patalpoje ndra stalo, todel valgyti privalai lekStg pasidejgs ant keliq [...]; 3. [...] Su veZimeliu [...]
neimanoma iSva:Ziuoti i pasivaikSdiojimo kiemeli, nes dabartindmis s4lygomis tiesiog to padaryti

neimanoma. Kad pasiekti kiemeli reikia [...] iveikti [...] kalneli ir slenksdius [...]" (Sios citatos kalba

netaisyta).

3. Parei5kejas Seimo kontrolieriaus pra5o ivertinti iSdestytas aplinkybes ir pareiglnq
veiksmus (neveikim4).

4. Seimo kontrolieriq istaigoje 2018-04-10 gautas Skundo papildymo raitas, kuriame
Parei5kejas informuoja: ,,[...] atrykus Seimo kontrolieriams, tikrai uZsitraukiau baisi4 bed4, del

ko esu priverstas kenteti, neZinau kas laukia rytoj. [...] po keliq dienq prasidejo i5 budindiq
pareigflnq psichologinis spaudimas, pasivaik5dioti i kiemelius i5vedimo problemos [...], mus

versdavo eiti (ivaZiuoti su veZimeliu) imalq kiemeli [...], pareiglnai tiesiog tydiojosi, sakydami,
jog nera ko blti lauke [...]."

TYRIMAS IR ISVADOS

Tyrimui reikimingos aplin kYbis

5. Seimo kontrolierius 2018 m. kovo 22 d.ir balandZio 30 d. isakymais Nr. 11P-21 irNr.
1 1P-28 igaliojo Seimo kontrolieriaus vyresni4j4 patarejqlin4 Baronaitieng ir Seimo kontrolieriaus
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putarejq Iev4 Mickuvieng atlikti Skunde nurodyq aplinkybiq patikrinimus vietoje. 2018 m. kovo
28 d. ir geguZes 2 d. Seimo kontrolieriaus igaliotos patarejos atliko patikrinimus LAVL (toliau
vadinama - Patikrinimai).

6. Patikrinimq metu apZitrejus PareiSkejo gyvenamqiEpalatqNr. 206 (toliau vadinama ir
- palata) nustatyta, kad palatoje yra dvi atskiros patalpos, t. y., du5o patalpa ir tualeto. Vizualiai
nustatyta, jog abiejq patalpq durys yra per siauros, kad pro jas ivaZiuotq neigaliojo veZimelis.
I5matavus paaiSkejo, kad:

6.1. atidarius tualeto duris, angos bekli[tis plotis tarp vardios ir staktos vidaus yra apie
660 mm; ivaZiuoti neigaliojo veZimeliu i tualeto patalp4 neimanoma; unitazo virSus nuo grindq
pavir5iaus yra pakeltas apie 420 mm; abipus unitazo yra tureklai. Vienas tureklas atlenkiamas,
kitas statmenai pritaisytas prie sienos; tualeto patalpoje praustuvas yra irengtas taip, kad nuo sienos
iki praustuvo yra apie 200 mm tarpas;praustuvo vir5us nuo grindq pakeltas apie 810 mm; aikSteles,
kurioje tilptq neigaliojo veZimelis, prieSais praustuvqndra, privaZiuoti prie praustuvo su neigaliojo
veZimeliu nera galimybes; abipus praustuvo tureklq taip pat nera;

6.2. duSo patalpa, esanti palatoje, j4 iSmatavus yra apie 1100 x 1200 mm; suolelio nera;
du5o kabinoje ant sienq pritaisl.tq tureklq nera;

6.3. palatoje, kurioje yra laikomas Parei5kejas, ndra stalo.

7. I5mataws pandus4, vedantiipasivaikSdiojimo kiemeli, nustatyta, kad jo plotis yra apie
1100 mm; panduso aikStele - apie 1100 x1450 mm; panduso danga -medZio droZliq plokSte. Del
kiaurymiq judejimo trasoje tarp plyteliq - akivaizdZiai dideliq tarpq nenustaty.ta.

8. Patikrinimq metu apklausus Parei5kej4 ir pareiglnus nustatytos Sios faktines
aplinkybes:

8.1. Parei5kejas informavo, jog vaziuojant pasivaik5dioti i pasivaikSdiojimo kiemelius
reikia iveikti ne vien4 kliuti, t. y., iveikti dury slenksdius, esandius ties rakinamais vartais,
pervaZiuoti antZemini liepteli, kuris asmenims su neigaliojo veZimeliais neiveikiamas. Pasak
PareiSkejo, vaZiuojant Siuo specialiai irengtu liepteliu per antZeming Siluming tras4, leidZiantis nuo
lieptelio, pasitaiko atvejq, kad jis iSkrenta i5 veZimelio.

8.2. LAYL direktoriaus 2018-04-12 nutarimu Nr. NB-l70 PareiSkejui buvo paskirta
nuobauda - draudimas vien4 menesi apsipirkti pataisos istaigos parduotuveje. Pasak Parei5kejo,
jis 5i4 nuobaud4 gavo, nes iSreiSke nepasitenkinim4, kai 2018-04-08 buvo nuvestas i maZ4 kiemeli,
kuris nera pritaikytas vaik5diojimo negali4 turintiems ir neigaliojo veZimeliu judantiems
asmenims. PareiSkejas 5i4 nuobaud4 apskunde Kalejimq departamentui prie LR teisingumo
ministerijos. Pasak PareiSkejo, po mineto incidento del kiemeliq buvusi problema i5sprgsta. Iki
Siol, t. y., iki 2018-05-02, PareiSkejas visada leidZiamas pasivaik5dioti i kiemeli, kuris yra
pritaikytas nei galiesiems.

8.3. Parei5kejas paminejo, jog 2018-04-10 LAVL lankesi Neigaliqjq reikalq
departamento prie Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministerijos (toliau
vadinama ir - Neigaliqjq departamentas) atstovai, kurie tikrino pagal skund4 LAVL patalpq
pritaikym4 neigaliqjq poreikiams, tadiau i Parei5kejo gyvenam4j4 palat4 Nr. 206, esandi4 Slaugos
ir palaikomojo gydymo skyriuje, nebuvo uZsukE, nematd nei duSo, nei tualeto patalpq. Neigaliqjq
departamento raStu PareiSkejui pateikto atsakymo turinys neatitinka tikroves.

8.4. Pareiglnai informavo, jog Parei5kejas, pagal poreiki, maudytis veLamas i kita
patalp4, esandi4 kitame aukSte. Patikrinus du5o patalp4, esandi4 trediame aukSte, nustatl'ta, jog 5i

patalpa yra pritaikyta judejimo negali4 turintiems asmenims, t. y., patalpoje yra irengti rankturiai,
kedute, lentynele, dury plotis toks, kad yra sudaryta galimybe ivaZiuoti i patalp4 neigaliojo
veZimeliu. Pasak pareiglnq. Parei5kej4 i pasivaik5diojimo kiemeli lydi pareig[nas ir to skyriaus
tvarkinys, kuris esant reikalui padeda Parei5kejui.

9. Seimo kontrolierius 2018 m. balandZio l1 d. ra5tu Nr.4D-201811-30913D-1011
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kreipesi i LAVL, pra5ydamas paaiSkinti Skunde nurodytas aplinkybes bei pateikti dokumentq
kopijas.2018 m. balandZio 27 d. Seimo kontrolierius gavo 2018 m. balandZio 23 d.LAYLraSt4
Nr. S-2105. Siame raSte ir prie jo pridetuose dokumentuose nurodoma:

9.1. ,,Parei5kejas gydomas Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje kamerq tipo palatoje
Nr. 206, kurioje yra sudarytos s4lygos atlikti butiniausias higienos procedlras. Sanitarinio mazgo
patalpa yra pritaikya neigaliesiems, o du5o patalpa buvo numatyta tik tam atvejui, jeigu kamerq
tipo palatoje, esant biitinumui, reiketr.l apgyvendinti nuteistuosius pagal kitas medicinines
indikacijas. DuSo patalpa, pritaikyta neigaliqjq poreikiams, irengta gydomojo pastato 3 aukSte, i
kuri4 pacientas patenka liftu, lydimas Apsaugos ir prieZilros skyriaus pareiglno, bei judeti su

neigaliojo veZimeliu padeda gydomojo skyriaus tvarkinys."
9.2. ,,Yadovaujantis Pataisos istaigq vidaus tvarkos taisykliq 258 punkto reikalavimais,

ne rediau kaip kart4 per savaitg nuteistiesiems sudaryta galimybe praustis du5e. Ar nuteistieji
prausdsi, ar atsisake praustis, registruojama Tamybiniq praneSimq apie budejim4 gydomojo
skyriaus Zumale. PareiSkejas 2018 m. kovo m6n. maudytis iduSo patalpE, pritaiky4 neigaliqjq
poreikiams, buvo vedamas 11 kartq (pridedamos Tarnybiniq prane5imq apie budejim4 gydymo
skyriaus korpuso Nr. 13, II auk5to kopijos)."

9.3. ,,Laisves atemimo vietq ligonineje kamery tipo palatos kietuoju inventoriumi
aprupintos, vadovaujantis Lietuvos higienos norrnos HN 47:2011 ,,Asmens sveikatos prieZilros
istaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimar" 27 punktu (palatoje kiekvienam pacientui turi
bfiti spintele paciento asmeniniams daiktams laikyti bei spinta (ar atskira spintos dalis) arba
kabykla virSutiniams drabuZiams kabinti), valgomasis stalas nenumatomas.

Neigaliqjq reikalq departamento prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos atstovai
2018-04-10 vizito metu aptare papildomq baldq (pvz., stalo) poreiki: ,,{vertinus s4lyginai nedideles
neigaliqjq nuteistqjq gyvenam4sias patalpas, jose glvenandiqjq skaidiq ir jq nor4 nevarZomai
judeti bei siekiant uZtikrinti istaigos personalo teikiamas sveikatos paslaugas, pasitelkiant irang4
ar inventoriq, papildomq baldq atsisakyta. Bendrai visa esama aplinka yra orientuota i istaigos
teikiamas sveikatos prieZilros ir stacionaro paslaugas. [...]

Departamentas vis daLniau sulaukia informacijos apie nepritaikyas neigaliqjq glwenimo
s4lygas laisves atemimo vietose ne i5 padiq negali4 turindiq nuteistqjq, bet i5 kitq, jos neturindiq
arba siekiandiq palankesniq s4lygq laisves atemimo vietoje, arba jau paskirtos bausmds
suSvelninimo.

[...] Iaisves atemimo vietq ligonine tai pirmiausia sveikatos prieZilros ir gydymo
paslaugas nuteistiesiems teikianti istaiga, tuo padiu vykdanti ir laisves apribojimo funkcij4. Be to,
ir patys nuteisti neigalieji turetq stengtis btti geranoriSki, socialiai savaranki5ki, siekti profesiniq

igiidZiq, palankesniq s4lygq laisves atemimo vietoje, nes fizines aplinkos nuteistiems
neigaliesiems pritaikymas yra neatsiejamas nuo reZimo bei laisves atemimo vietoje galiojandiq
drausmds taisykliq, o taip pat ir Lietuvos Respublikos bausmiq vykdymo kodekso nuostatq.

Negalios pobldis n6ra galimybe neigaliam asmeniui piktnaudZiauti nustatytu neigalumu
(sveikatos, socialiniq paslaugq ir kt. srityse), igyti i5imtines teises, siekiant asmeniniq interesq.

Lietuvos Respublikos neigaliqjq socialines integracijos istatymo nuostatos galioja lygiateisi5kumo
principu visiems neigaliesiems, kiek tai neprieStarauja nuteistq asmenq bausmds atlikimo tvark4
reglamentuojandiq teises aktq imperatyvioms nornoms (pridedama
2018-04-16 Neigaliqjq reikalq departamento prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos ra5to

Nr. (1.13.)-SD-763 ,,DeI Jusq kreipimosi" kopija)."
9.4. ,,Ligonines pasivaikSdiojimo kiemai irengti ir eksploatuojami, vadovaujantis Pataisos

istaigq irengimo ir eksploatavimo taisykliq (toliau - Eksploatavimo taisykles), patvirtintq
Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2011 m.

kovo 3 d. isakymu Nr. V-82, reikalavimais. Pagal Eksploatavimo taisykliq 18 punkt4, ,,ant Zemes

irengti pasivaikSdiojimo kiemai gali blti sujungti su gyvenamaisiais pastatais antZemindmis arba

poZeminemis perejomis nuteistiesiems lydeti". Taigi judejimo negali4 turintiems pacientams,

kurie laikomi Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje, pasivaikSdiojimo kiemas sujungtas su

gydomojo skyriaus pastato pagrindiniu iejimu antZemine pereja, pritaikya neigaliqjq veZimeliams
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judeti (takas gristas trinkelemis su vienu specialiai irengtu liepteliu per antZeming SiluminE tras4).
Siekiant uZtikrinti pareiSkejo saugum4 ir palengvinti judejim4, i pasivaikSdiojimus ji lydi
Apsaugos ir prieZitiros skyriaus pareig[nas bei judeti su neigaliojo veZimeliu padeda gydomojo
skyriaus tvarkinys."

Skundo tyrimui reikimingi teises aktai

10.
protokolo (toliau vadinama ir - Konvencija):

I straipsnis. Tikslas -,,Sios Konvencijos tikslas - skatinti, apsaugoti ir uZtikrinti visq
neigaliqjq visapusiSk4 ir lygiateisi naudojim4si visomis Zmogaus teisemis ir pagrindindmis
laisvdmis, taip pat skatinti pagarbq iiry asmentl prigimtiniam orumui.1...f."

4 stratpsnis -,,1. Valstybes, Sios Konvencijos Salys, isipareigoja uZtikrinti ir skatinti
visapusiSk4 visq neigaliqjq visq Zmogaus teisiq ir pagrindiniq laisviq igyvendinim4 be jokios
diskriminacijos del neigalumo. Siuo tikslu valstybes, Sios Konvencijos Salys, isipareigoja: a) imtis
visq istatymq leidybos, administraciniq ir kitokiq priemoniq, kad bltq igyvendintos Sios

Konvencijos pripaZintos teisds; b) imtis visq atitinkamq priemoniq, iskaitant istatymq leidybos
priemones, kad bltq pakeisti ar panaikinti galiojantys istatymai, kiti teises aktai, paprodiai ir
praktika, diskriminuojantys neigaliuosius; c) atsiZvelgti i neigaliqjq Zmogaus teisiq apsaug4 ir
skatinim4 visose politikos srityse ir programose; d) nesiimti jokiq veiksmq ar praktikos, kurie b[tq
nesuderinami su Sia Konvencija, ir uZtikrinti, kad valstybes valdZios institucijos ir istaigos veiktq
pagal Sios Konvencijos nuostatas [...]";

9 straipsnis. Prieinamumas -,,1. Valstybds, Sios Konvencijos Salys, siekdamos, kad
neigalieji galetq gyventi savarankiSkai ir visapusi5kai dalyvauti visose gyvenimo srityse, imasi
atitinkamq priemoniq, kad uZtikrintq neigaliesiems lygiai su kitais asmenimis fizines aplinkos,
transporto, informacijos ir rySiq, iskaitant informacijos ir rySiq technologijq bei sistemq, taip pat
kitq visuomenei prieinamq obiektrl ar teikiamu paslaugq prieinamumE tiek miesto, tiek kaimo
vietovdse. Sios priemonds, kurios apima prieinamumo klildiq ir trukdZiq nustatym4 ir pa5alinimE,
inter alia taikomos: a) pastatams, keliams, transporto priemondms ir kitokiems vidaus ir lauko
objektams, iskaitant mokyklas, bust4, medicinos istaigas ir darbo vietas 1...1;

l4 straipsnis. Asmens laisvd ir sauguma.r -,,[...] 2. Valstybes, Sios Konvencijos Salys,
uZtik-rina, kad jeigu neigaliesiems bet kokio proceso pagrindu yra atimama laisv6, jie lygiai su
kitais asmenimis turetq teisg i garantijas pagal tarptauting Zmogaus teisiq teisg ir su jais turi bUti
elgiamasi laikantis Sios Konvencijos tikslq ir principq, jskaitant tinkamq sqlyg7 pritailqtmqi'

11.

10 straipsms. Nuteistqjq teisine padetis ,,1. Bausmes atliekantys Lietuvos Respublikos
piliediai turi visas Lietuvos Respublikos piliediams istatymq nustatytas teises, laisves ir pareigas

su apribojimais, kuriuos numato Lietuvos Respublikos istatymai ir teismo nuosprendis. [...]";
173 straipsnis. Areito, terminuoto laisves atdmimo ir laisvr|s at|mimo iki gyvos galvos

bausmes atliekanii4 nuteistqj4 materialinis buitinis aprupinimas ,,1. AreSto, terminuoto laisves
atemimo ir laisves atdmimo iki gyvos galvos bausmes atliekantiems nuteistiesiems uZtikrinamos
reikiamos gyvenamqjq patalpq ir buities s4lygos, atitinkandios Lietuvos Respublikos higienos
nornas. t ..] 5. [...] nelgaliesiems, taip pat laisves atdmimo vietq ligoninese gydomiems
nuteistiesiems sudaromos geresnds gyvenamqjq patalpq ir buities s4lygos. [...]."

12. (oliau vadinama -
Socialines integracij os istatymas) :

I straipsnis. [statymo tikslas -,,1. Sio fstatymo tikslas - uZtikrinti neigaliqjq lygias teises

ir galimybes visuomendje, nustatyti neigaliqf q socialines integracijos principus, apibreZti
socialines integracijos sistem4 ir jos prielaidas bei s4lygas, neigaliqjq socialing integracij4
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igyvendinandias institucijas, neigalumo lygio ir darbingumo lygio nustatym4, profesines
reabilitacijos paslaugq teikim4, specialiqjq poreikiq nustatymo ir tenkinimo principus.";

ll straipsnis. Aplinkos prieinamumas -,,1. Reikalavimai del neigaliesiems fizi5kai
tinkamos aplinkos visose glwenimo srityse igyvendinami atliekant teritorijq planavim4 ir statiniq
projektavim4 bei vieSosios paskirties pastatq, blsto ir jo aplinkos, vieSojo transporto objektq,
skirtq keleiviams aptamauti, ir jq infrastrukturos, informacines aplinkos pritaikym4 neigaliqjq
specialiesiems poreikiams. 2. UZ aplinkos pritaikymo neigaliqjq specialiesiems poreikiams
statybos normatyviniq techniniq dokumentq parengim4 ir jq igyvendinimo prieZilr4 atsako
Aplinko s ministerij a. "

13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birZelio 14 d. isakymo Nr. 317..DeI

patvirtinimo" (toliau vadinama - STR):
I punktas - ,,Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos.

Reikalavimai Zmoniq su negalia reikmdms" (toliau - reglamentas) nustato reikalavimus rengiant
statiniq, nurodytq Reglamento 1 priede, statybos, rekonstravimo, pastato atnaujinimo
(modemizavimo), kapitalinio remonto, supaprastint4 statybos, supaprastint4 rekonstravimo
projektus, kapitalinio remonto apraS4, paprastojo remonto projektE ar paprastojo remonto apraS4
arba keidiant statiniq paskirti i nurodyt4 reglamento 1 priede paskirti. Atnaujinant
(modernizuojant), rekonstruojant ar remontuojant reglamento 1 priede nurodytus statinius,
reglamento nuostatos taikomos tik atnaujinimo (modernizavimo), rekonstravimo ar remonto metu
pertvarkomoms statinio dalims, Siuo atveju sprendimas pritaikyti daugiabudio namo bendrojo
naudojimo objektus neigaliqjq specialiesiems poreikiams priimamas Neigaliqiq socialines
integracijos istatymo [17.1] 1t straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka";

18.16 punktas -,,[...] Zmones su negalia (toliau - ZN (vietoj anksdiau vartoto termino
,,invalidai") - Zmones, kuriems yra sutrikusios k[no daliq ir organq funkcijos, iskaitant judejimo,
regos, klausos, manipuliavimo sutrikimus, i5 dalies ar visi5kai apribojandius Zmoniq galimybg
j udeti, orientuotis ir naudotis materialiosio s aplinkos elementais";

105 punhas -,,Duris ! tualetq, prausyklq patalpas ir ZN pritaikytas tualeq kabinas b0tina

irengti, kaip nustatyta 136,137 p.";
106 punhas -,,Tualeto kabinrtr patalpoje takas palei kabinas turi bUti ne siauresnis kaip 1

500 mm. ZN pltaltyos kabinos dydis turi buti toks, kad, sumontavus bltinus prietaisus (unitazq,
kriauklg, du54 ir kt.), kabinoje likq laisvas I 500 mm skersmens plotas veZimeliui vaZiuoti. B[tina
ivertinti tai, kad vaZiuojant po kai kuriais sanitariniais prietaisais gali palisti priekiniai veZimelio
rateliai";

107 punktas-,,Unitazas turi blti pastatytas taip, kad i5 vieno jo Sono liktq ne siauresnis
kaip 900 mm tarpas veZimeliui pastatyti. Unitazas turi b[ti pastatytas ne ardiau kaip 300 mm iki
Sonines sienos ar pertvaros. Unitazo vir5us turi buti 430-520 mm aukStyje nuo grindq pavirSiaus.
Salia unitazo arl- kabinos sienos 1 000-1 200 mm nuo grindq pavirSiaus bttina pritvirtinti 2-3
kablius virSutiniams drabuZiams, ramentams ar krep5iui pakabinti. Abipus unitazo 800 mm-900
mm aukStyje nuo grindq turi bDti irengli atlenkiami ar pasukami horizontalDs tureklai su
alktinramsdiais. Ant kabinos sienos b[tina irengti lanksdi4 du5o Zam4 su du5o galvute, grindyse -
ang4 vandeniui i5begti. ZN pritaikl.tos kabinos durys turi atsidarl.ti i iSorE";

110 punktas -,,Praustuvq patalpoje ZN turi b[ti pritaikytas ne maZiau kaip vienas
praustuvas. Jis turi b[ti pakabintas ne ardiau kaip 300 mm nuo Sonines sienos; praustuvo vir5us
turi bflti 750-850 mm aukStyje nuo grindq pavirSiaus. Prie5 praustuv4 bltina palikti ne maZesng
kaip 1 200 mm x 900 mm dydZio aikStelg ZN su veZimeliu privaZiuoti. Abipus ZN pritaikyo
praustuvo 800 mm-900 mm auk5tyje reikia pritvirtinti tureklus (129-132 p.)";

I t 6 punktas - ,,ZN pritaikytas panduso plotis turi btti ne maZesnis kaip 1 200 mm,
matuojant atstum4 tarp tureklq ir tarp apsauginiq borteliq";

I I 8 punktas -,,2N pritaikyo panduso pradlioje bei pabaigoje ir ten, kur panduso juosta
keidia krypti, turi buti irengta poilsio aik5tele ne maZesne kaip 1 500 x 1 500 mm. Kai panduso
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juosta nekeidia krypties, ne rediau kaip kas 9 000 mm panduso juostos ilgio ir ne rediau kaip kas
750 mm vertikalaus pakilimo turi bDti irengta poilsio aikStele, kurios ilgis b[tq ne maZesnis nei I
500 mm, o plotis ne maZesnis uZ panduso juostos ploti. Panduso ir kiekvienos jo juostos virSuje
bei apadioje turi blti irengtas ispejamasis pavirSius (Lr. 134 p.). {spejamasis pavirSius turi b[ti
panduso plodio ir 600 mm ilgio";

t3 j punkta.r -,,2N judejimo trasq pavir5iai turi buti lygls, kieti, pakankamai SiurkSt[s,
neslidls, neklampls, i5 nebiriq (ne smelio, ne Zvyro) ir saikingai rievetq medZiagq. Dangos i5
plokSdiq ar ply,teliq turi blti lygios, siUles tarp pllteliq ne platesnes nei 15 mm. ZN pritaikytose
trasose ir zonose esandiq grotq, dangdiq ir pan. kiaurymes negali blti platesnes kaip l5 mm";

136 punkta, - ,,ZN pritaikytq dury, jas atidarius, angos bekliltis plotis, matuojant tarp
vardios ir staktos vidaus, turi buti ne maZesnis kaip 850 mm. Jei durys yra dviveres neautomatines,
varstomosios vardios plotis turi blti toks, kad j4 atidarius bekliutis angos plotis bltq ne maZesnis
kaip 850 mm. Slenksdiai ties lauko durimis turi bUti irengiami ne auk5tesni nei 20 mm. Durys
pastato viduje turi blti be slenksdiq. Prie dury, kurios atsidaro ne automati5kai, butina palikti
aikStelE ZN veZimeliui vaZiuoti."

t4.
6 d. isakymuNr. lR-65:

I punktas - ,,Laisves atemimo vietq ligonine yra Kalejimq departamentui prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos pavaldi biudZetine istaiga, kurios paskirtis - ambulatoriniq ir
stacionariq asmens sveikatos prieZiuros paslaugq teikimas asmenims, kuriems paskirta kardomoji
priemone - sudmimas, ir areSto bei laisves atemimo bausmes atliekantiems nuteistiesiems (toliau

- pacientai), uZtikrinant kardomosios priemon6s - su6mimo, areSto ir laisves atemimo bausmiq
vykdym4."

15. Lietuvos Respublikos sveikatos aDsausos ministro 2 011 m. liepos 29 d. isakvmo Nr.

bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo" (toliau vadinama - HN 47:2011):
2l punktas. ,,Palatoje kiekvienam pacientui turi bUti spintele paciento asmeniniams

daiktams laikyti bei spinta (ar atskira spintos dalis) arba kabykla virSutiniams drabuZiams kabinti."

t6.
Nr. V-82 SE

eksploatavimo taisyklese (toliau vadinama - Eksploatavimo taisykles) nustatyta
l8 punktas - ,,Kad nuteistieji galetq pasivaik5dioti ir mankStintis gryname ore, pataisos

istaigq teritorijoje ant Zemes arba ant nuteistqjq gyvenamqjq korpusq pastatq stogq irengiami
pasivaikSdiojimo kiemai. Ant Zemes irengti pasivaik5diojimo kiemai gali blti sujungti su
gyvenamaisiais pastatais antZeminemis arba poZeminemis perejomis nuteistiesiems lyddti."

17.

ministerij os nuostatr+ patvirtinimo" (toliau vadinama - Nuo statai) :

8 punktas -,,Departamento veiklos tikslai yra Sie: 8.1. uZtikrinti neigaliqjq socialines
integracijos priemoniq, programq ir projektq, skirtq neigaliqjq problemoms sprQsti, igyvendinim4;
8.2. skatinti neigaliqjq socialines integracijos proceso vystym4si, dalyvauti ir igyvendinti
neigaliqjq socialines integracijos politikos priemones",

9 punktas -,,Departamentas, siekdamas igyvendinti jam nustatyus veikos tikslus, atlieka
Sias funkcijas: [,..] 9.3. pagal kompetencij4 organizuoja neigaliqjq socialines integracijos politikos
igyvendinim4 ir, itraukdamas neigaliqjq asociacijas, organrzuojaneigaliqjq socialines integracijos
veiklos rezultatq stebdsen4, rengia Jungtiniq Tautq neigaliqjq teisiq konvencijos ir jos
Fakultatyvaus protokolo igyvendinimo stebdsenos ataskaitas [...] 9.5. teises aktq nustatyta tvarka
stebi ir kontroliuoja, kaip igyvendinamos neigaliqjq socialines integracijos priemon€s, programos
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ir projektai, bei teikia pasi0lymus Socialines apsaugos ir darbo ministerijai ir vykdytojams del jq
igyvendinimo; [...]."

Tyrimui reikiminga Lietuvos Respublikos teism4 praktika

18. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau vadinama - LVAT) 2014 m.
birZelio 4 d. nutartis administracineje byloje Nr. 4-442-546-14:

,,Konvencijos 3 straipsnis, kuris nustato, kad niekas negali b[ti kankinamas, patirti
neZmoniSkq ar Leminantijo orum4 elgesi arba bflti taip baudZiamas. pZtt savo jurisprudencijoje
ne kart4 yra i5aiSkings, kad Konvencija ipareigoja valstybE uZtikrinti, kad asmens kalinimo s4lygos
nepaZeistq jo ZmogiSkojo orumo, kad Sios priemones vykdymo b[das ir metodas nesukeltq jam
tokiq kandiq ir sunkumq, kuriq intensyvumas virS1.tq neiSvengiamai kalinimui bDding4 kentejimo
laipsni, ir kad, atsiZvelgiant i praktinius su ikalinimu susijusius poreikius, butq adekvadiai
uZtikdnama jo sveikata ir gerove. Valstybe turi garantuoti, kad kalinami asmenys butq laikomi
s4lygomis, kurios uZtikrina, kad jq orumas bltq gerbiamas, o bausmiq vykdymo bldai ir metodai
nesukeltq Siems asmenims didesniq ir inlensyvesniq iSglvenimq uZ tuos, kurie yra neiSvengiami
asmeniui blnant kalinamu (Lr. pvz., p,Zf't 2000 m. spalio 26 d. sprendim4 byloje Kudla prieS
Lenkij4, bylos Nr. .30210196, 2001 m. liepos 24 d. sprendim4 V. prie5 Lietuv4, bylos Nr.
44558198). Pagal EZTT suformuot4 praktik4 tam, kad netinkamas elgeiys patektq I konvencijos
3 straipsnio reguliavimo sriti, jis turi pasiekti minimalq Ziaurumo lygi. Sio minimalaus Ziaurumo
lygio vertinimas yra reliatyr,us;jis priklauso nuo visq bylos aplinkybiq, tokiq kaip elgesio trukmd,
jo fizinis ir psichinis poveikis ir tam tikrais atvejais nukentejusiojo lytis, amZius bei jo sveikatos
bukle. Be to, sprgsdamas, ar elgesys pagal Konvencijos 3 straipsnlyraLeminantis orum4, teismas
atsiZvelgia i tai, ar jo tikslas yra paLeminti asmeni ir ar tai neigiamai paveike asmeni su
Konvencijos 3 straipsniu nesuderinamu budu (2r., pvz.,EZTT 2001 m. balandZio 21 d. sprendim4
Peers prie5 Graikij4, bylosNr. 28524195)."

Tyrimo iivados

19. Skunde nurodyta, kad LAVL nera uZtikrinamos PareiSkejo teises i aplinkos
prieinamum4. PareiSkejas yra neigalus, turintis judejimo negali4 ir judantis neigaliojo veZimeliu,
Skundo tyrimo metu jis yra (buvo) laikomas LAVL Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje,
kuriame, pasak PareiSkejo, palatos nera pritaikytos asmenims, turintiems judejimo negali4. Kaip
Skunde teigia Parei5kejas, tualetuose bei duSuose ndra tureklq, judejimo negali4 turintiems
asmenims i Sias patalpas patekti praktiSkai neimanoma (taip pat ir Pareiskejui).

Skunde taip pat teigiama, kad palatoje ndra stalo.
PareiSkejas Seimo kontrolieriui skundesi, kad LAVL su neigaliojo veZimeliu neimanoma

i5vaZiuoti i pasivaik5dioj imq kiemeli.

20. Kaip Seimo kontrolieriq raStu informavo LAVL (Sios paZymos 8 punktas),
Parei5kejas gydomas Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus kamerq tipo palatoje
Nr. 206, kurioje yra sudarytos s4lygos atlikti butiniausias higienos procedlras. Sanitarini o mazgo
patalpa yra pritaikyta neigaliesiems, o duSo patalpa buvo numatyta tik tam atvejui, jeigu kamery
tipo palatoje, esant b[tinumui, reiketq apgywendinti nuteistuosius, gydomus pagal kitas
medicinines indikacijas. DuSo patalpa, kuri yra pritaikyta nelgaliqjq poreikiams, irengta gydomojo
pastato 3-iajame aukSte, i kuri4 pacientas patenka liftu, lydimas Apsaugos ir prieZilros skyriaus
pareiglno, bei judeti su nelgaliojo veZimeliu padeda skyriaus tvarkinys.

LAVL administracijos teigimu. vadovaujantis Pataisos istaigq vidaus tvarkos taisykliq
reikalavimais, ne rediau kaip kart4 per savaitE nuteistiesiems yra sudaroma galimybe praustis duSe.
Apie tai, ar nuteistieji prausdsi, ar atsisake praustis, registruojama Tarnybiniq praneSimq apie
budejim4 gydomojo skyriaus Zumale. Patikrinus Zurnalo duomenis, nustatyta, kad2Ol8 m. kovo
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mdn. maudytis i du5o patalp4, pritaikyt4 neigaliqjq poreikiams, PareiSkejas buvo vedamas
(veZamas) l1 kartq.

Skundo tyrimo metu nustat)4a, jog nors palatoje Nr. 206 du5o patalpa ndra pritaiklta
judejimo negali4 turintiems asmenims nusiprausti, bet pagal poreiki galimybe nusiprausti yra
uZtikrinama kitoje neigaliqjq poreikiams pritaikyoje patalpoje, esandioje 3-iajame aukSte.

21. Skundo tyrimo metu Seimo kontrolieriaus igaliotos patarejos LAVL atliko
patikrinimus, kuriq metu nustatytos Sios faktines aplinkybes: palatoje, kurioje yra laikomas
PareiSkejas, yra dvi atskiros patalpos, t. y., duSo patalpa ir tualetas. ApZilreius ias. vizua iai
nustatyta, jog abiejq patalpq durys yra per siauros, kad pro duris ivaZiuotq neigaliojo veZimelis.
DuSo patalpoje nera ranktUriq, lentyneles, suoliuko. Tualeto patalpoje yra irengti ranktUriai, tadiau

i 5i4 patalp4 neigaliojo veZimeliu ivaZiuoti neimanoma.
Patikrinimo metu apklausus pareiglnus, nustatyta, jog PareiSkejas maudyis veZamas i

kit4 patalp4, esandi4 kitame auk5te, pagal poreiki. Patikrinus duSo patalp4, esandi4 trediajame
aukSte, nustatyta, jog 5i patalpa yra pritaikyta judejimo negali4 turintiems asmenims, t. y.,
patalpoje yra irengti ranktUriai, kedute, lentynele, plotas prie patalpos ir patalpoje vizualiai
tinkamas asmenims, judantiems neigaliojo veZimeliu ivaZiuoti ir judeti Sioje patalpoje.

22. Skundo tyrimo metu Seimo kontrolieriaus igaliotos patarejos, bldamos LAVL,
buitiniu metru atliko matavimus, ku.i.+ metu nustatyta, kad sanitarine patalpa,
t. y., tualeto patalpa, esanti palatoje Nr. 206, kuria naudojasi PareiSkejas, akivaizdLiai neatitinka
STR nustatytq reikalavimq:

22.1. STR 136 punkte nustatyta, kad tualeto dury, jas atidarius, angos bekliDtis plotis tarp
varsdios ir staktos vidaus turi blti ne maiiau kaip 850 mm. Patikrinus nustatyta, kad angos
bekli[tis plotis tarp varsdios ir staktos vidaus - apie 660 mm. PaZymetina, jog pro tokio plodio
duris neisalioio veZimeliui ivaZiuoti neimanoma. Tai patvirtino patikrinimq metu atliktas
bandymas, kuri atliko pats PareiSkejas Seimo kontrolieriq igaliotiems atstovams stebint.
PareiSkejas taip pat pademonstravo, kaip sunkiai, esant poreikiui, bando patekti ! 5i4 patalp4.
PareiSkejas pasakojo, kad, norddamas patekti i tualeto patalpq, daLnai nukrenta ir susitrenkia;

22.2. STP. 107 punkte nustatyta, jog unitazas turi buti pastatytas taip, kad i5 vieno Sono
liktq ne siauresnis kaip 900 mm tarpas veZimeliui pastatyti, unitazo vir5us turi b[ti 430-520 mm
aukStyje nuo grindq pavir5iaus bei abipus unitazo 800-900 mm aukStyje nuo grindq turi blti
atlenkiami tureklai.

Nustatyta, kad
patalp4 galimlzbes nera, unitazo vir5us nuo grindq pavirSiaus yra pakeltas apie 420 mm bei kad
Sioje patalpoje vienas tureklas yra atlenkiamas, kitas statmenai pritaisyas prie sienos. Parei5kejas
Seimo kontrolieriq lgaliotiems patarejams stebint bande pademonstruoti, kaip nuo dury lmanoma
pasiekti tureklus, esandius tualeto patalpoje. PaaiSkejo, jog, privaZiavus su neisaliojo veZimeliu
ilri flrclctn ,'lrrn, ir bandant firreklrrs tqi qtlik+i neirnennrne

22.3. STR 110 punkte nustatyta, kad praustuvas patalpoje turi bfiti pakabintas ne ardiau
kaip 300 mm nuo sienos, praustuvo vir5us turi bUti nuo grindq 750-850 mm, abipus praustuvo
800-900 mm aukStyje turi blti tureklai. Nustatyta, kad nuo sienos iki praustuvo yra apie 200 mm,
praustuvo virSus nuo grindq yra pakeltas apie 810 mm bei aikSteles pries praustuvE nera.

SU abi
(Patikrinimq metu atliktq matavimq rczultatai pateikti Sios paZymos 6 punkte).

23. PaLymetina, kad neigaliqjq teise i aplinkos prieinamum4 yra itvirtinta Konvencrjoje
bei Socialinds integracijos istatyme (Sios paZymos 10 t 12 punktai). Nepaisant to, ivertings
patikrinimq metu paai5kejusi4 fakting situacij4, Seimo kontrolierius nustate, kad LAVL palatoje,
kurioje yra laikomas Parei5kejas, du5o ir tualeto pataloose

SA

aplinkos pritaikvmas
akl aizdZiai neatitinka
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hiqiena, yra Zeminamas jq orumas, taip pat ir Parei5kejo (Sios paZymos 22 punktas)

24. Parei5kejas Seimo kontrolieriui skundesi, kad neigaliojo veZimeliu neimanoma
iSvaZiuoti i pasivaikSdiojimo kiemeli. Patikrinimq metu Parei5kejas papildomai nurode, jog
vaZiuojant I pasivaikSdiojimo kiemelius reikia pervaZiuoti antZemini liepteli, kuris asmenims,
judantiems neigaliojo veZimeliais, neiveikiamas. Pasak PareiSkejo, vaZiuojant Siuo specialiai

irengtu liepteliu per antZeming Siluming tras4, leidZiantis nuo lieptelio, pasitaiko atvejq, kad jis
i5krenta i5 veZimelio.

Kaip Seimo kontrolieriq raStu informavo LAVL, pasivaikSdiojimo kiemai irengti ir
eksploatuojami vadovaujantis Eksploatavimo taisykliq reikalavimais. Pagal Eksploatavimo
taisykliq 18 punkt4, ,,ant Zemds irengti pasivaikSdiojimo kiemai gali b[ti sujungti su
gyvenamaisiais pastatais antZeminemis arba poZeminemis perejomis nuteistiesiems lydeti". Kaip
savo ra5te Seimo kontrolieriui teigia LAVL, judejimo negali4 turintiems pacientams, kurie laikomi
Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje, pasivaikSdiojimo kiemas sujungtas su Gydomojo
skyriaus pastato pagrindiniu iejimu antZemine pereja, pritaikya neigaliqjq veZimeliams judeti
(takas, grfstas trinkelemis, su vienu specialiai irengtu liepteliu per antZeming Siluming tras4).
Siekiant uZtikinti Parei5kejo saugumQ ir palengvinti judejim4, i pasivaik5diojimus ji lydi
Apsaugos ir prieZitiros skyriaus pareigflnas bei judeti su neigaliojo veZimeliu padeda Gydomojo
skyriaus tvarkinys.

STR 133 punkte nustatyta, kad judejimo trasq pavirSiai turi buti lygls, kieti, pakankamai
Siurk5t[s, neslidfis. Dangos lygios, silles tarp plyteliq ir kiaurymds - ne didesnes kaip 15 mm.
Nustatyta, kad panduso, vedandio i pasivaik5diojimo kiemeli, danga - medZio droZliq plokSte.
Angr+ tarp plyteliq, didesniq nei l5 mm, nepastebeta. Patikrinimq metu i5matavus antZeming perej4
/ pandus4, nustatyta, kad panduso plotis yra apie 1100 mm. Pagal STR 116 punkt4, panduso plotis
turi buti ne maZesnis kaip 1200 mm. STR 118 punkte nustatyta, kad panduso aikStele turi b[ti ne
maZesnd kaip 1500 x 1500 mm.; nustatyta, kad aikStele yra apie 1100 x 1450 mm. Konstatuotina,
jog
neigaliesiems ir jr+ specialiems poreikiams.

Nepaisant to, kad, siekiant uZtikrinti PareiSkejo saugum4 ir palengvinti judejim4, i
pasivaikSdiojimus ji lydi Apsaugos ir prieZiuros skyriaus pareigtinas bei judeti su neigaliojo
veZimeliu padeda Gydomojo skyriaus tvarkinys, antZemine pereja / pandusas turi btti saugiai

irengtas, kad asmuo, judantis neigaliojo veZimeliu, galetq pats, be papildomos pagalbos, juo
ivaZiuoti.

25. Skunde taip pat teigiama, kad palatoje Nr. 206 ndra stalo, todel PareiSkejas priverstas
valgy'ti lek5tg pasidejgs ant keliq. Taip pat nera galimybes Zaisti stalo Zaidimq, raS1ti laiSkq,
mokyis ir panaSiai.

PaZymetina, kad LAVL yra Kalejimq departamentui prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos pavaldi biudZetine istaiga, kurios paskirtis - ambulatoriniq ir stacionariq
asmens sveikatos prieZiuros paslaugq teikimas asmenims, kuriems paskirta kardomoji priemond -
suemimas, ir areSto bei laisves atemimo bausmes atliekantiems nuteistiesiems, uZtikrinant
kardomosios priemon6s - suemimo, areSto ir laisves atemimo bausmiq vykdym4. AtsiZvelgiant i
tai, LAVL turi atitikti ir nustaty.tus sveikatos prieZiuros istaigq irengimo sveikatos saugos
reikalavimus, kurie taikomi tiek, kiek imanoma uZtikrinant jos pacientams paskirtos kardomosios
priemones - sudmimo, are5to bei laisves atemimo bausmiq vykdymo ypatumus. Todel Siai istaigai
taikytini ir gydymo istaigq aprupinimo baldais reikalavimai, itvirtinti HN 47:201t. Sio teises akto
21 punkte nustatyta, kad palatoje kiekvienam pacientui turi bfiti spintele paciento asmeniniams
daiktams laikyti bei spinta (arba atskira spintos dalis) arba kabykla virSutiniams drabuZiams
kabinti, tadiau Siame teises akte stalq irengimas palatose nenumatytas.

Neigaliqjq departamento 2018-04-16 raSte Nr. (1.13.)-SD-763 nurodoma: jog ,,[...]
fvertinus s4lyginai nedideles neigaliqjq nuteistqjq gyvenam4sias patalpas, jose gyvenandiqjq
skaidiq ir jq nor4 nevarZomai judeti bei siekiant uZtikrinti istaigos personalo teikiamas sveikatos
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paslaugas. pasitelkiant irang4 ar inventoriq, papildomq baldq atsisakyta. Bendrai visa esarna
aplinka yra orientuota i istaigos teikiamas sveikatos prieZilros ir stacronaro paslaugas."

Seimo kontrolierius paZymi, jog Skundo tyrimo metu, t. y.,2Ol8-07-31, gavo Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos raSt4 Nr. (1 .1.20-411)10-5842, kuriame pateikta
ekspertine nuomone, jog .,HN 47:2011 reglamentuoja, kad daugiavietese palatose turi bDti ne
daugiau kaip 4 lovos (i5skyms intensyvios terapijos ir reanimacijos palatas - sales, hemodializes
palatas - sales), o minimalus plotas 1 lovai palatoje -7 m2. t.. I HN 47:2011 nenumato privalomo
stalo (-q) irengimo. Jeigu asmens sveikatos prieZiuros palataatitinka pirmiau mindtus reikalavimus
[...], joje gali b[ti (bet neprivalo) ir kitas, nei nurodyas HN 47:201 1, inventorius."

PaZymetina, jog Seimo kontrolieriaus igaliotq atstor.rl Patikrinimq metu nustatyta, kad
PareiSkejas i LAVL yra perkeltas ilgam laikui. Taip pat pastebeta, jog Parei5kejas tikrai sunkiai
juda ir privaZiuoti neigaliojo veZimeliu prie spinteles, kuria yra privestas naudotis vietoje stalo,
Parei5kejui yra sudetinga, todel patogus stalas palatoje tikrai palengvintq negali4 turindiq asmeml
buiti.

e butr
kad

Atkreiptinas ddmesys, kad pataisos istaigose esandiose kamerose pagal Kalejimq deparlamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2OI7 m. birZelio 7 d. isakymu
Nr. V-245 patvirtintas Laisves atdmimo vietq patalpq aprupinimo baldais ir kitu inventoriumi
nornas yra numatytas stalas, kuri nuteistieji I suimtieji naudoja tiek valgymui, tiek laisvalaikio
veikloms. BVK 173 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad neigaliesiems, taip pat laisves atemimo vietq
ligoninese gydomiems nuteistiesiems turi b[ti sudaromos geresnes gyvenamqjq patalpq ir buities
s4lygos. Taigi Siuo atveju kyla pagristq abejoniq, ar palatose, kuriose ndra stalo
ir yra laikomi judejimo negali4 turintys nuteistieji, yra sudarltos geresnds s4lygos, kaip tai

numatyta BVK.
AtsiZvelgiant i tai kas pirmiau iSdestlta ir siekiant igyvendinti Konvencijoje itvirtintus

tikslus bei uZtikrinti judejimo negali4 turindiq asmenq teisg i fizines aplinkos prieinamum4,
rekomenduotina LAVL esandias palatas, kuriose laikomi judejimo negali4 turintys asmenys,
aprupinti papildomu inventoriumi, t.y., stalu (stalais).

26. Kartu paminetinos ir Konvencijos nuostatos, ipareigojandios valstybg imtis
atitinkamq priemoniq, kad uztikrintq neigaliesiems lygiai su kitais asmenimis fizines aplinkos, taip
pat kitq visuomenei prieinamq objektq ar teikiamq paslaugq prieinamum4, t. y., prieinamumo
kli[dit] ir trukdZiq nustatvm4 ir paSalinim4. Konvencijos nuostatose taip pat numatyta, kad, ieigu

bet su kitais
tei II SU

Konvencijos tikslq ir principq. iskaitant tinkam4 s4lygrl pritaikym4 (Sios paZymos 10 punktas)
Svarbu pamineti, kad LAVL buvo renovuota ir pradeta eksploatuoti

visi pastatai turejo atitikti teises aktq (tarp jq, ir STR) reikalavimus.
2016 metais. todel

27 . LY AT yra i5aiSkings (Sios paZymos 18 punktas), jog Konvencija ipareigoja valstybg
uZtikdnti, kad asmens kalinimo s4lygos nepaZeistq jo Zmogi5kojo orumo, kad Sios priemones
vykdymo btidas ir metodas nesukeltq jam tokiq kandiq ir sunkumq, kuriq intensyvumas virSytq
nei5vengiamai kalinimui bflding4 kentejimo laipsni, ir kad, atsiZvelgiant ipraktinius su ikalinimu
susijusius poreikius, butq adekvadiai uZtikrinama jo sveikata ir gerov6. Valstybe turi garantuoti,
kad kalinami asmenys butq laikomi s4lygomis, kurios uZtikrina, kad jq orumas b[tq gerbiamas, o
bausmiq vykdymo bldai ir metodai nesukeltq Siems asmenims didesniq ir intensyvesniq
iSgyvenimq uz tuos, kurie yra neiSvengiami asmeniui blnant kalinamu.

Svarbu paZymeti, kad
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AtsiZvelgiant i tai bei remiantis Siq aplinkybiq visuma, yra pagrindo daryti iSvad4, kad,

bunant LAVL, PareiSkejo teisds i aplinkos prieinamum4 nera (nebuvo) tinkamai uZtikrinamos,
todel Liudo Leistrumo Skundas del netinkamo aplinkos prieinamumo asmenims, turintiems
judejimo negali4, pripaZistamas pagristu.

28. Patikrinimq metu Parei5kejas minejo, jog LAVL patalpose 2018-04-10 lankesi
Neigaliqjq departamento atstovai, kurie tikrino pagal PareiSkejo skund4 LAVL patalpq pritaikym4
nefgaliqjq poreikiams, tadiau i PareiSkejo gyvenamqj4 patalp4 I palatqNr. 206, esandi4 Slaugos ir
palaikomojo gydymo skyriuje, nebuvo uZsukE, nematd nei duSo, nei tualeto patalpq.

Neigaliqjq departamento 2018-04-16 ra5te Nr. (1.13.)-SD-763 nurodoma, kad ,,[...]
ivertinus fakting situacij4 nustatl,ta, kad fizine aplinka nuteistiesiems Sioje istaigoje yra pritaikyta
pakankamai: irengtas liftas, pritaikyti vonios / tualeto kambariai (su rankt[riais ir pagalbos
i5kvietimo mygtukais) [...]".

PaLymetita, jog, Seimo kontrolieriaus igaliotiems atstovams Patikrinimq metu
apsilankius minetose patalpose, kuriose yra laikomas Parei5kejas, nustafrta ir konstatuota kiek
kitokia situacija, t. y., frzine aplinka palatoje Nr. 206 ir pandusas, vedantis i pasivaikSdiojimo
kiemeli, nera tinkamai pritaikyi neigaliqjq poreikiams (Sios paZymos 21, 22 ir 24 punktai).

Neigaliqjq reikalq departamentas teisds aktq nustatlta tvarka stebi ir kontroliuoja, kaip
igyvendinamos neigaliqjq socialinds integracijos priemonds, bei koordinuoja ir igyvendina kitas
priemones, skirtas neigalirjq socialines integracijos problemoms sprgsti, bei teikia pasiulymus ir
i5vadas del jq igyvendinimo, todel Seimo kontrolieriui kyla pagristas klausimas, del kokios
prieZasties vykdydamas savo fi.rnkcijas Neigaliqjq reikalq departamentas teikia iSvadas, kurios
akiv aizdLiai ne at i tinka Konvenc ij o s nuo st atq.

PaZymetina, kad siekiant tinkamai igyvendinti Konvencijos nuostatas, 2010 m. gruodZio
8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybe prieme nutarim4 Nr. 1739 ,,Del Jungtiniq Tautq neigaliqjq
teisiq konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo iglvendinimo", kuriame numatytas Konvencijos
lgyvendinimo institucinis mechanizmas. Minetu nutarimu koordinuojandios institucijos funkcijos
Lietuvoje priskirtos Socialines apsaugos ir darbo ministerijai. AtsiZvelgiant i tai, Lietuvos
Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministrui rekomenduotina ivertinti, ar Neigaliqiq reikalq
departamento atstovai tinkamai ivertino palatos Nr. 206 tualeto ir duSo patalpq bei panduso
pritaikym4 neigaliq asmenq, judandiq neigaliojo veZimeliu, poreikiams tinkamum4 ir del kokiq
prieZasdiq patikrinimo rezultatai neatitinka faktiniq aplinkybiq, bei imtis priemoniq, kad ateityje
patikrinimai bDtq atliekami iSsamiai, patikrinant visas faktines aplinkybes.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

29. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolieriq istatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nusprendZia: Liudo Leistrumo Skund4
del teises i aplinkos prieinamum4 LAVL uZtikrinimo pripaZinti pagristu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

30. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolieriq istatymo 19 straipsnio 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos teisingumo
minis tnd r ekomenduoj a:

30.1. imtis priemoniq iSsiai5kinti, kodel LAVL palatoje Nr.206 esandios sanitarines
patalpos, t. y., tualetai ir du5ai, nerapritaikyti asmenims, turintiems judejimo negali4, nustatlti del
susidariusios situacij os atsakingus asmenis ;

30.2. i5siai5kinti, ar kitos LAVL palatos tinkamai pritaikytos Zmoniq su negalia
poreikiams;

30.3. imtis priemoniq, kad paZeidimai bltq pa5alinti.
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3 l. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolieriq istatymo 19 straipsnio 14 punktu, LAVL direktoriui rekomenduoja:

31.1. imtis priemoniq uZtikrinti tinkam4 LAVL aplinkos pritaikym4 judejimo negali4
turintiems asmenims, taip pat ir aprupinant palatas stalais;

31.2. imtis priemoniq ir pritaikyti sanitarines patalpas palatose, kuriose yra laikomi
asmenys turintys judejimo negali4 taip, kad jie galetq savaranki5kai, tinkamai ir oriai pasirupinti
asmens higiena;

31.3. imtis priemoniq ir pritaikyti pandus4, vedanti i pasivaik5diojimq kiemelius, pagal
STR reikalavimus (Sios paZymos 14 punktas), kad neigaltis asmenys galetq saugiai juo naudotis.

32. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolieriq istatymo 19 straipsnio 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos socialines
apsaugos ir darbo ministrui rekomenduoja:

32.1. atlikti tyrim4, kad brltq iSsiaiSkinta, del kokiq prieZasdiq Neigaliqjq departamento
pareiglnq atlikto patikrinimo rezultatai neatitinka faktiniq aplinkybiq, bei ivertinti patikrinim4
atlikusiq valstybes tarnautojq galimai aplaidq pareigq vykdym4;

32.2. imtis priemoniq, kad ateityje patikrinimai butq atliekami iSsamiai, patikrinant visas
faktines aplinkybes.

33. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriq istatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta,
kad informacija apie sitlymq (rekomendacfq) nagrinejimq Seimo kontrolieriui turi buti
pateikiama nedelsiant priemus sprendimus del priemoniq, kuriq bus imamasi, atsiZvelgiant i Seimo
kontrolieriaus sitlym4 (rekomendacrjd, bet ne veliau kaip per 30 dienq nuo siulymo
(rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas


