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DĖL SKUNDO, PERSIŲSTO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIŲ
ĮSTAIGOS
Vilniaus pataisos namų administracija (toliau – Vilniaus PN) gavo ir išnagrinėjo Jūsų skundą,
persiųstą iš Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos (registruotas 2021-03-12 Nr. P-638).
Skunde rašote, kad Vilniaus PN pareigūnai vilkina Jūsų rašto tyrimą ir taip užkerta kelią Jūsų
teisei siekti teisingumo ir saugios sveikatos aplinkos. Teiktas raštas buvo gruodžio mėnesį, atsakymo
apie tyrimo rezultatus vis dar nėra gauta. Nors skundo apimtis tiriant aplinkybes nėra didelė, todėl
kyla abejonių dėl nešališko tyrimo eigos (taip skunde).
Informuojame, kad siekiant išnagrinėti Jūsų skunde išdėstytas aplinkybes, buvo patikrinta
Resocializacijos skyriaus specialistų, 2020 m. gruodžio mėnesį dirbusių su Jumis, dokumentacija.
Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad 2020-12-01 buvo užregistruotas Jūsų skundas Nr. 29-2480, į
kurį 2021-12-23 gavote atsakymą Nr. 42-2515.
Jūsų skundo nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakymą į Jūsų 2020-12-01 rengė 1-ojo
saugumo valdymo skyriaus (toliau – 1-ojo SVS) vyresnioji specialistė, kuri 2021-04-13 pateikė
tarnybinį pranešimą Nr. 64-952, kuriame teigiama, kad 2020 m. gruodžio 1 d. 1-ojo SVS vyresnioji
specialistė gavo Jūsų skundą Nr. 29-2480, kuriame Jūs teigėte, kad „š. m. Lapkričio 20 d. Apie 19:30
val. 11 pareigūnu sugužėjo atlikinėti kratos, buriavosi nesilaikydami nustatyto vyriausybės
rekomendacijose 1 metro atstumo“. Taip pat savo skunde nurodote, kad „tarp 11 kratą pasirengusiu
daryti pareigūnų buvo dinaminės priežiūros specialistė vardu Katažina Novikovienė kuri buvo be
pirštinių bei taip pat glaudėsi pečiais su kitais pareigūnais nes netilpo į 7 būrio 2ąją sekciją ir
neturėjo galimybės laikytis saugaus atstumo“ ir, kad „kreipiausi į minėtą specialistę dėl kokių
priežasčių yra nesilaikoma karantino nustatytų sąlygų ir taip rizikuojama mano ir kitų sveikata.
Tačiau pareigūnė nesivadovaudama abipusės pagarbos principu kuris yra reglamentuotas kalinimo
atlikimo bausmes tvarka nustatytu teisės aktu, su manimi grubiai šnekėjo vartodama tokius žodžius
kaip „eik lauk“, „eik į šoną“, „ne tavo reikalas“ ir daugiau jokio deramo bendravimo nesulaukiau“
(šių citatų kalbos netaisytos). Atsižvelgiant į tai, kad įstaigoje buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas
dėl Jūsų skunde išdėstytų aplinkybių, 2020 m. gruodžio 23 d. 1-ojo SVS vyresnioji specialistė pateikė
Jums atsakymą į Jūsų skundą, informuodama, kad pasibaigus tarnybiniam patikrinimui dėl skunde
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nurodytų aplinkybių, Jūs busite informuotas apie priimtus sprendimus. Kadangi tarnybinio tyrimo
išvada nebuvo patvirtinta, atsakymas Jums nebuvo pateiktas.
Informuojame, kad Jūsų skundo, persiųsto iš Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių
įstaigos, nagrinėjimo metu nustatyta, kad Jums 2020-12-23 pateiktame atsakyme minimas tarnybinis
patikrinimas nebuvo baigtas. Aiškinantis aplinkybes nustatyta, kad po administracijos pateiktų
pastabų tarnybinio patikrinimo išvada nebuvo pakoreguota ir atsiųsta tvirtinimui. Atsižvelgiant į tai,
šiuo metu pateikti Jums informacijos apie priimtus sprendimus nėra galimybės, tačiau pažymėtina,
kad artimiausiu metu šis tarnybinis patikrinimas bus baigtas ir Jūs busite informuotas apie priimtus
sprendimus.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Jūsų skundas yra pagrįstas.
Informuojame, kad dėl nustatytų pažeidimų pradėtas tarnybinis patikrinimas.
Šis Vilniaus pataisos namų administracijos sprendimas per vieną mėnesį gali būti
skundžiamas Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui
Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 183 str. nustatyta tvarka.
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