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DĖL X SKUNDO PRIEŠ MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMUS

Marijampolės pataisos namuose (toliau -  Marijampolės PN) 2021-10-06 gauta 
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus pažyma „Dėl X skundo prieš Marijampolės pataisos 
namus“ Nr. 4D-2021/1-857/858, kurioje Marijampolės PN rekomenduojama: imtis priemonių, kad 
ateityje atsakymai j pareiškėjų prašymus būtų pateikiami teisės aktuose nustatytais terminais; 
pakartotinai išnagrinėti pareiškėjo prašymą ir priimti teisės aktų reikalavimus atitinkantį sprendimą 
bei imtis priemonių, kad ateityje sprendimai atsisakyti tenkinti prašymus dėl kopijų pateikimo būtų 
priimami tik griežtai laikantis teisės aktų reikalavimų.

Nurodome, jog Marijampolės PN atsižvilgė į Seimo kontrolieriaus rekomendacijas, 
kad atsakymai į pareiškėjų prašymus būtų pateikiami teisės aktuose nustatytais terminai ir tikisi, jog 
ateityje nebus praleistas terminas numatytas Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo 
viešojo administravimo subjektuose taisyklėse patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875, kurių 25 p. numato, jog „Prašymai, išskyrus prašymus, į 
kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti 
tą pačią dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos“. 
Viliamės, jog daugiau tokių situacijų Marijampolės PN nepasikartos. Taip pat informuojame, jog 
Marijampolės PN yra įdiegta elektroninė dokumentų valdymo sistema „Doclogix“, kuri užtikrina 
dokumentų administravimą. Ši sistema yra nuolat tobulinama, siekiant šalinti pasitaikančius
elektroninius sistemos nesklandumus.

Nurodome, jog Marijampolės PN atsižvelgė ir į Seimo kontrolieriaus rekomendaciją 
dėl priemonių ėmimosi, kad ateityje sprendimai, atsisakyti tenkinti prašymus dėl kopijų pateikimo, 
būtų priimami tik griežtai laikantis teisės aktų reikalavimų, ypatingai atsižvelgiant į teisės kreiptis į 
teismą užtikrinimo. Marijampolės PN dės visas galima pastangas, kad ateityje tokių situacijų 
daugiau nepasikartotų ir pareiškėjams būtų tinkamai, laikantis visų teisės aktų reikalavimų, 
atsisakyta tenkinti prašymus dėl kopijų pateikimo. Atkreipėme dėmesį į tai, kad visuomet būtų 
tinkamai užtikrinta pareiškėjų teisė kreiptis į teismą.

Taip pat informuojame, jog nagrinėjant pareiškėjo 2021-05-19 prašymą Nr. 49/07- 
2129, nustatyta, jog pateikdamas prašymą dėl kopijų padarymo, pareiškėjas prie savo prašymo 
nepridėjo jokių ranka rašytų raštų. Raštai taip pat nebuvo įdėti ir į nuteistojo asmens bylą, kadangi 
tai nėra dokumentai, kurie pagal teisės aktus turi būti saugomi nuteistojo asmens byloje. Taip pat 
nurodome, jog pareiškėjas šiuo metu laisvės atėmimo bausmę atlieka Pravieniškių pataisos namuose 
-  atvirojoje kolonijoje, todėl Marijampolės PN neturi galimybių padaryti pareiškėjo 2021-05-19
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rašytų ir nepateiktų rašto kopijų. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas pakartotinai dėl rašto kopijų, 
gavęs neigiamą atsakymą, nesikreipė, tikėtina, jog šiuo metu jos jau jam nėra aktualios.

Pažymime, jog asmenims, priimantiems sprendimus dėl kopijų nuteistiesiems 
padarymo, pakartotinai akcentuota, jog Marijampolės PN, kaip viešojo administravimo subjektas, 
privalo laikytis teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
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