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SEIMO KONTROLIERIŲ
ĮŽANGOS ŽODIS
Šiuo metu galiojančioje 1992 m. spalio 25 d.
referendume priimtoje Lietuvos Respublikos
Konstitucijoje, be kitų joje įtvirtintų konstitucinių
principų, tokių kaip Konstitucijos viršenybės,
Konstitucijos vientisumo, teisinės valstybės,
pasaulietinės valstybės, valdžių padalijimo ir kitų,
itin svarbus – socialinės orientacijos principas.
Nors šiuolaikinėje Lietuvos Konstitucijoje
nėra socialinės valstybės apibrėžimo, tačiau
Konstitucijos normų visuma išreiškia valstybės
socialinę orientaciją. Socialiai orientuota valstybė
netapatinama su socialine, juolab – su gerovės, ir
nepriešinama su teisine valstybe, bet šiuolaikinės
konstitucinės teisės doktrinoje tai sudaro
nedalomą visumą, kuri apibūdina demokratinės
valstybės konstrukciją.

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė tiria skundus
dėl savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnų
piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų
žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje
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Seimo kontrolierius, įstaigos vadovas Augustinas
Normantas tiria skundus dėl valstybės institucijų ir
įstaigų pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar
kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo
administravimo srityje

Konstitucijoje įtvirtinus socialinę valstybės
orientaciją atsk leidžiančius konk rečius
principus ir normas, neabejotinai svarbus ne
tik jų deklaravimas, bet ir realus įgyvendinimas,
Konstitucijoje yra įtvirtinta valstybės pareiga
užtikrinti žmogaus orumo apsaugą ir gynimą.
Svarbu pastebėti, kad Lietuvos Respublikos
Konstitucinis Teismas nutarimuose ne kartą yra
konstatavęs, kad orumas – neatimama žmogaus,
kaip didžiausios socialinės vertybės, savybė;
kiekvienas visuomenės narys turi prigimtinį
orumą; prigimtinės žmogaus teisės – tai individo
prigimtinės galimybės, kurios užtikrina jo
žmogiškąjį orumą socialinio gyvenimo srityse.
Tai, kad įstatymų leidėjas, reguliuodamas su
žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimu susijusius
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santykius, turi garantuoti deramą jų apsaugą, yra viena iš žmogaus orumo, kaip konstitucinės vertybės,
užtikrinimo prielaidų. Valstybės institucijos ir pareigūnai turi pareigą gerbti žmogaus orumą kaip
ypatingą vertybę; asmens teisių ir laisvių pažeidimais gali būti pakenkta ir asmens orumui. Valstybė
turi sukurti tokią socialinio aprūpinimo sistemą, kuri padėtų išlaikyti asmens orumą atitinkančias
gyvenimo sąlygas, o prireikus suteiktų asmeniui būtiną socialinę apsaugą1.
Besidominčiam Seimo kontrolierių įstaigos veikla natūraliai gali kilti klausimas, kodėl, apžvelgiant šios
įstaigos 2019 m. veiklą, akcentuojamas žmogaus orumas ir jo viena iš būtiniausių sąlygų – socialinių ir
ekonominių teisių užtikrinimas. Atsakant tenka pripažinti, kad tinkamas šių teisių įgyvendinimas tebėra
didžiulis iššūkis valstybei, o jų nepaisymas gali sukelti neigiamų padarinių pirmiausia socialiai jautriausiems
ir labiausiai pažeidžiamiems visuomenės nariams: vyresnio amžiaus žmonėms, asmenims su negalia ir pan.
Dėl to Seimo kontrolieriai – ombudsmenai, pirmiausia suvokiami kaip žmogaus teisių gynėjai – tarpininkai
tarp asmens ir valdžios institucijų, – privalo padėti užtikrinti, kad valstybės valdžios institucijos nepažeistų
asmens teisių ir laisvių socialinio ir ekonominio gyvenimo srityse, o valstybė įvardytų vieną svarbiausių
savo misijų – tinkamą turimų išteklių paskirstymą visiems visuomenės nariams.
Atsižvelgiant į konstitucinį valdžių padalijimo principą, kiekvienai valstybės valdžią įgyvendinančiai
institucijai tenka tam tikras vaidmuo užtikrinant socialines ir ekonomines teises. Nors valstybės
valdžios institucijų sąrangoje ombudsmenų institucija – Seimo kontrolieriai – nėra priskirta nei prie
įstatymų leidžiamosios, nei prie vykdomosios valdžios, tačiau savo mandatais žmogaus teisių ir laisvių
apsaugos srityje – nagrinėjant asmenų skundus, inicijuojant tyrimus dėl esminių žmogaus teisių ir
laisvių pažeidimų, atliekant kankinimų prevenciją, vykdant žmogaus teisių stebėseną per visą šios
institucijos gyvavimo laikotarpį nuo 1995 m., taigi ir 2019-aisiais, stengėsi ir stengiasi atkreipti dėmesį
į pagarbą asmens orumui, ekonominių ir socialinių teisių tinkamą realizavimą, siekia užkirsti kelią
teisės pažeidimams ir ateityje sieks, kad asmens orumas būtų saugomas ir gerbiamas.
Skurdas, socialinė atskirtis – opios problemos šalyje, todėl skurdo įveikimas tampa viena aktualiausių
žmogaus teisių apsaugos sričių. Viena iš prielaidų asmeniui tapti visaverčiu pilietinės visuomenės
nariu, laisvai ir aktyviai naudotis politinėmis ir pilietinėmis teisėmis yra išsilaisvinimas iš skurdo.
Paminėtina viena iš skurdo apraiškų – benamystė. Siekdami išsiaiškinti šios problemos mastą
Lietuvoje Seimo kontrolieriai 2019 m. analizavo šalies strateginius dokumentus, gilinosi į išteklių
paskirstymą benamystės problemai spręsti reglamentuojančius dokumentus. Šios analizės pagrindu
2020 m. Seimo kontrolieriai inicijuos tyrimą socialinio būsto suteikimo mažas pajamas gaunantiems
ir negalintiems savarankiškai susirasti būsto asmenims problemoms atskleisti.
Vykdydami nacionalinės prevencijos funkcijas Seimo kontrolieriai reguliariai lankosi įvairiose laisvės
apribojimo vietose, įskaitant globos namus ir psichiatrijos įstaigas, ir stebi, kaip jose užtikrinamos
žmogaus teisės, o atlikdami nacionalinės žmogaus teisių institucijos funkcijas Seimo kontrolieriai
vykdo žmogaus teisių stebėseną, inicijuoja tyrimus dėl esminių žmogaus teisių problemų. Vieni

1

Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodžio 9 d. nutarimas, 2004 m. gruodžio 9 d.
nutarimas, 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimas.
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svarbiausių 2019 metais atliktų Seimo kontrolierių darbų – tyrimas2, kuriuo nustatyta žmogaus teisių
pažeidimų, susijusių, be kita ko, ir su darbuotojų žinių apie veiksmingą žmogaus teisių užtikrinimą
trūkumu globos įstaigose, bei tyrimas3, kuriuo analizuojamas teismų sprendimų, kuriais asmenys
pripažinti neveiksniais, peržiūrėjimo proceso efektyvumas šalyje.
Apie socialinių ir ekonominių teisių užtikrinimo svarbą buvo diskutuota ir Seimo kontrolierių įstaigos
2019 m. rugsėjo 26 d. surengtoje Šiaurės ir Baltijos šalių ombudsmenų konferencijoje4, kurios metu
buvo suteikta galimybė ne tik dalytis ir keistis patirtimi, bet ir vertinti kaimyninių šalių pažangą
socialinių ir ekonominių teisių užtikrinimo srityje.
Paminėtina, kad tinkamas socialinių ir ekonominių teisių įgyvendinimas būtinas į šį klausimą žvelgiant
ne tik centralizuotai, t. y. iš visos valstybės perspektyvos, bet ir savivaldybių lygmeniu, nes savivaldos
institucijos, būdamos arčiausiai žmogaus, geriau suvokia jo realius poreikius ir gali priimti optimaliausius
sprendimus šioje srityje, todėl būtinas ir šviečiamasis darbas akcentuojant, kad socialinės ir ekonominės
teisės yra žmogaus orumo garantas5. Būtina pabrėžti, jog valstybė privalo imtis reikiamų priemonių,
kad ekonominės ir socialinės teisės būtų visiškai įgyvendintos. Daugeliu atvejų šių teisių apsaugai ir
užtikrinimui reikalinga daug išteklių, kurių valstybės gali ir neturėti. Vis dėlto jų trūkumas nesuteikia
valstybei teisės nesiimti reikiamų veiksmų arba juos nuolat atidėlioti ir vilkinti. Valstybė privalo apsaugoti
ir užtikrinti šias teises aukščiausiu, koks tik įmanomas, standartu pagal savo turimus išteklius, privalo
demonstruoti pasiryžimą daryti pažangą siekiant geresnės jų apsaugos.
Vadovaudamiesi šiais imperatyvais, Seimo kontrolieriai ir artimiausiu laikotarpiu, t. y. 2020–2022 m.,
skirs reikiamą dėmesį socialiai pažeidžiamų asmenų socialinių ir ekonominių teisių užtikrinimui,
tirdami skundus, vykdydami nacionalinės prevencijos institucijos bei nacionalinės žmogaus teisių
institucijos funkcijas.

SEIMO KONTROLIERIŲ MANDATAI
Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau ir – Konstitucija) 73 straipsnyje įtvirtinta Seimo kontrolierių
pareiga tirti piliečių skundus dėl valstybės ir savivaldybių pareigūnų (išskyrus teisėjus) piktnaudžiavimo
ar biurokratizmo. To paties straipsnio antroje dalyje numatyta, kad Seimo kontrolierių įgaliojimus
nustato Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymas (toliau ir – Seimo kontrolierių įstatymas,

2

3

4

5

Ataskaita dėl suaugusiųjų socialinės globos įstaigų darbuotojų (socialinių darbuotojų, slaugytojų ir jų padėjėjų) profesinio
rengimo ir profesinės kompetencijos tobulinimo žmogaus teisių klausimais prieinamumo, 2019 m. rugsėjo 30 d.,
Nr. PRJ2018/1-3.
Atlikto tyrimo dėl esminių žmogaus teisių problemų dėl sprendimų, kuriais iki 2016 m. sausio 1 d. asmenys buvo
pripažinti neveiksniais, peržiūrėjimo, ir galimai nepagrįstai ribojamų šių asmenų teisių, 2019 m. gruodžio 10 d., Nr. NŽTI2018/1-1.
http://www.lrski.lt/naujienos/732-siaures-bei-baltijos-sali-konferencijoje-lietuvos-demesys-ekonomini-bei-socialiniteisi-uztikrinimo-svarbai.html.
Pavyzdžiui, Vainiutė Milda. Konstitucija – orumo garantas. Savivaldybių žinios, 2019 m. lapkričio 30 d., Nr. 19(879), p. 32.
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Įstatymas). Įstatymo 3 straipsnyje, kuris buvo papildytas, atsižvelgiant į naujus Lietuvos Respublikos,
kaip tarptautinės bendruomenės narės, prisiimtus įsipareigojimus, konstatuojama, jog egzistuoja trys
pagrindiniai Seimo kontrolierių veiklos tikslai (mandatai).
Pažymėtina, kad, be Konstitucijoje numatyto skundų nagrinėjimo, 2013 m. pabaigoje Lietuvai
ratifikavus Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą
fakultatyvųjį protokolą, Seimo kontrolieriams suteikti įgaliojimai vykdyti nacionalinę kankinimų
prevenciją, o nuo 2018 m. sausio 1 d. – ir nacionalinės žmogaus teisių institucijos funkcijas.
Skundų nagrinėjimas
Seimo kontrolierių įgaliojimai tirti piliečių skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo ir
biurokratizmo kyla iš Konstitucijos 73 straipsnio ir konkretinami Seimo kontrolierių įstatyme.
Skundų nagrinėjimas sudaro didžiąją dalį Seimo kontrolierių veiklos, kuriai skiriamas ypatingas
dėmesys. Seimo kontrolieriai, siekdami, kad asmens teisė į tinkamą viešąjį administravimą taptų
reali, naudodamiesi visomis įstatymu suteiktomis teisėmis, tiria skundus, objektyviai įvertinę
skundžiamas aplinkybes, priima sprendimus, teikia institucijoms rekomendacijas, analizuoja
informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą, prireikus imasi kitų priemonių užtikrinti efektyvų
rekomendacijų įgyvendinimą. Seimo kontrolieriai aktyviai reaguoja į visuomenės informavimo
priemonėmis arba kitais būdais gautą informaciją apie galimą pareigūnų piktnaudžiavimą,
biurokratizmą ar kitaip pažeidžiamas žmogaus teises ir laisves. Tokiais atvejais Seimo kontrolierius
atlieka tyrimus savo iniciatyva.
Seimo kontrolierių teisė tarpininkauti tarp asmens ir nesprendžiančio jo problemos pareigūno yra
tradicinė ombudsmenų teisė, įgyvendinama visame pasaulyje. Ši teisė numatyta ir Seimo kontrolierių
įstatyme, pagal kurį Seimo kontrolieriai gali tarpininkauti, siekdami, kad asmens problema būtų
išspręsta gera valia. Tarpininkaudamas tarp asmenų ir valstybės arba savivaldos įstaigų bei teikdamas
rekomendacijas, Seimo kontrolierius atkreipia pareigūnų dėmesį į jų darbo trūkumus, pažeidžiamas
žmogaus teises viešojo administravimo srityje. Ombudsmenas įvertina iš institucijų gautą informaciją
apie pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą. Jeigu taikant tarpininkavimo procedūrą problema
neišsprendžiama, o rekomendacijos nevykdomos, skundas tiriamas iš esmės. Pažymėtina, kad taikant
tarpininkavimo procedūrą sudaromos sąlygos gerokai sutrumpinti skundų tyrimo laiką ir pareiškėjams
aktualius klausimus išspręsti per 1–1,5 mėnesio bei skirti daugiau dėmesio sudėtingiems ir didelei
visuomenės daliai aktualiems skundų klausimams nagrinėti.
Tik tada, kai žmonės bus tikri, kad jų teisės ir laisvės yra saugomos, o pažeidimo atveju – efektyviai
ginamos, didės pasitikėjimas valstybe ir jos institucijomis. Efektyvus žmogaus teisių ir laisvių gynimas
užtikrinamas įvairiomis priemonėmis: tiriant skundus, atliekant tyrimus savo iniciatyva, tarpininkaujant
tarp asmenų ir valstybės, bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt. Pabrėžtina,
kad efektyviai žmogaus teisės ginamos tik tuo atveju, kai įgyvendinamos visos numatytos žmogaus
teisių gynimo priemonės, neribojant nė vienos iš jų taikymo.

SVARBUS KIEKVIENAS

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2019 metų veiklos ataskaita

8

Nacionalinė kankinimų prevencija
Nuo 2014 m. Seimo kontrolieriai vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją (toliau ir – NKP),
reguliariai lankydamiesi laisvės apribojimo vietose. Pagal Seimo kontrolierių įstatymo
191 str. 2 dalį, laisvės apribojimo vieta yra bet kuri Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausanti ar jos
kontroliuojama vieta, kurioje asmenų laisvė yra arba gali būti apribota, vadovaujantis valdžios įstaigos
sprendimu ar jai paraginus arba su jos pritarimu ar sutikimu, t. y., policijos komisariatų areštinės,
įkalinimo, globos, psichiatrijos, užkrečiamųjų ligų gydymo, užsieniečių laikymo arba apgyvendinimo ir
kitos įstaigos. Seimo kontrolierių įstaigos turimais duomenimis, Lietuvoje yra daugiau kaip 400 laisvės
apribojimo vietų.
Vykdydami NKP, Seimo kontrolieriai naudojasi plačiais įgaliojimais, t. y., turi teisę pasirinkti, kokias
laisvės apribojimo vietas aplankyti ir kokius asmenis apklausti, patekti į visas laisvės apribojimo vietas
ir visas jose esančias patalpas, susipažinti su jų įrengimu ir infrastruktūra, kalbėtis be liudininkų su
asmenimis, kurių laisvė apribota, taip pat apklausti bet kuriuos kitus asmenis, kurie galėtų suteikti
reikiamos informacijos. Be to, Seimo kontrolieriai turi teisę laisvės apribojimo vietų patikrinimus atlikti
kartu su pasirinktais ekspertais. Atliekant šią funkciją nuolat vykstama į laisvės apribojimo vietas bei
jose atliekami patikrinimai, siekiant nustatyti, ar nėra kankinimų, kitokio žiauraus, nežmoniško ar
žeminančio elgesio apraiškų ir ar nėra kitaip pažeidžiamos žmogaus teisės, taip pat prižiūrima, kaip
vykdomos Seimo kontrolierių rekomendacijos.
Per metus surengiama apie 50 vizitų į laisvės apribojimo vietas.
Vykdant NKP įsitikinta, kad kankinimų ir kitų žmogaus teisių pažeidimų užkardymo veikla yra svarbi
ir ja pasiekiama teigiamų rezultatų: nustatoma įvairaus pobūdžio žmogaus teisių pažeidimų, apie
kuriuos tiriant skundus nebuvo žinoma, atkreipiamas institucijų dėmesys į problemas, aspektus,
kurie gali lemti institucijose laikomų asmenų teisių pažeidimus, skatinamas progresyvus, pagarbus
požiūris, siekiant ilgalaikio tikslo – užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiamos laisvės apribojimo vietose
laikomų asmenų teisės.
Vykdoma nacionalinė kankinimų prevencija – svarbus indėlis gerinant žmogaus teisių padėtį
valstybėje, įgyvendinant visuotinės periodinės peržiūros metu Jungtinių Tautų (toliau ir – JT) Žmogaus
teisių tarybos ir įvairių kitų tarptautinių institucijų Lietuvai teiktas rekomendacijas.
Nacionalinė žmogaus teisių institucija
Nacionalinių žmogaus teisių institucijų (nacionalinė žmogaus teisių institucija toliau ir – NŽTI)
kilmė ir veiklos apimtis glaudžiai susijusi su tarptautiniu žmogaus teisių apsaugos mechanizmu.
NŽTI veiklos koncepcija suformuluota JT Generalinės Asamblėjos 1993 m. Rezoliucijoje Nr. 48/134,
kurioje valstybės narės skatinamos steigti NŽTI, akcentuojama būtinybė tokioms institucijoms laikytis
principų, apibrėžiančių jų statusą, veiklos gairių ir pagrindinių reikalavimų (kurie vadinami Paryžiaus
principais). Priimtame dokumente numatoma, kad NŽTI statusas šalies institucijoms suteikiamas,
jeigu jos yra nepriklausomos bei geba užtikrinti, jog tarptautinėms žmogaus teisių organizacijoms
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bus teikiamos objektyvios įžvalgos (nuomonė) apie žmogaus teisių pažangą šalyje, nepriklausomai
nuo valstybės vykdomosios valdžios bus dalyvaujama svarstant valstybės parengtus pranešimus
pagal JT žmogaus teisių apsaugos konvencijos nuostatų reikalavimų vykdymą.
JT Nacionalinių žmogaus teisių institucijų koordinavimo komitetas 2017 m. kovo 23 d. Seimo
kontrolierių įstaigą akreditavo kaip NŽTI (A lygiu), atitinkančia Paryžiaus principus. Lietuvos
Respublikos Seimas (toliau ir – Seimas) 2017 m. gruodžio 7 d. priėmė Lietuvos Respublikos Seimo
kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 3, 19, 19-1 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19-2 straipsniu
įstatymą (įsigaliojo 2018 m. sausio 1 d.), kuriuo buvo apibrėžtos Seimo kontrolierių kompetencijos
naujos sritys, vykdant nacionalinės žmogaus teisių institucijos funkcijas:
atlikti žmogaus teisių stebėseną Lietuvoje ir rengti žmogaus teisių padėties ataskaitas;
vykdyti informacijos apie žmogaus teises sklaidą ir visuomenės švietimą žmogaus teisių
klausimais;
pristatyti žmogaus teisių padėties Lietuvoje vertinimą tarptautinėse organizacijose ir
teikti joms informaciją pagal Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nustatytus
įsipareigojimus;
teikti siūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms žmogaus teisių klausimais;
siekti nacionalinių teisės aktų suderinimo su Lietuvos Respublikos tarptautiniais
įsipareigojimais žmogaus teisių srityje;
inicijuoti tyrimus dėl esminių žmogaus teisių problemų.
Pabrėžtinas itin svarbus NŽTI vaidmuo sistemiškai analizuojant ir apibendrinant informaciją, skirtą
rengiamoms ataskaitoms, vykdant tyrimus esminiais žmogaus teisių klausimais, atliekant nacionalinių
teisės aktų vertinimus dėl jų atitikties visuotinai pripažintiems žmogaus teisių principams ir
standartams, teikiant siūlymus dėl sąlygų galimiems žmogaus teisių pažeidimams pašalinti ir pan.
Siekdama efektyvesnio sprendimų ir rekomendacijų įgyvendinimo, NŽTI pasitelkia tarptautinius,
regioninius ir nacionalinius žmogaus teisių mechanizmus, nacionalinius teismus bei Europos Žmogaus
Teisių Teismą (toliau ir – EŽTT), bendradarbiauja su valdžios institucijomis ir nevyriausybinėmis
organizacijomis, įtraukia ekspertus, akademinės visuomenės atstovus, dirbančius įvairiose žmogaus
teisių srityse.
Žvalgybos pareigūnų, vykdančių žvalgybą ir kontržvalgybą, veiksmų tyrimas ir nagrinėjimas
Skundus dėl žvalgybos pareigūnų veiksmų, pažeidžiančių žmogaus teises ar laisves, vykdant žvalgybą
ir kontržvalgybą, tiria ir nagrinėja Seimo kontrolieriai Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė kolegija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio
12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-471-403/2018) pažymėjo, kad, atlikdamas tyrimus dėl žvalgybos
pareigūnų veiksmų, pažeidžiančių žmogaus teises ar laisves, vykdant žvalgybą ir kontržvalgybą, pagal
Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnį, Seimo kontrolierius turi teisę: siūlyti žvalgybos institucijai
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atleisti pareigūnus iš einamų pareigų ar pačiam kreiptis į teismą dėl kaltų piktnaudžiavimu ar
biurokratizmu pareigūnų atleidimo iš einamų pareigų, siūlyti, kad įstatymų nustatyta tvarka būtų
atlyginta turtinė ar neturtinė žala, kurią patyrė pareiškėjas dėl pareigūnų padarytų pažeidimų,
perduoti medžiagą ikiteisminio tyrimo įstaigai ar prokurorui, siūlyti skirti pareigūnams nuobaudas,
siūlyti kolegialiai institucijai ar pareigūnui įstatymų nustatyta tvarka panaikinti, sustabdyti ar pakeisti
įstatymams bei kitiems teisės aktams prieštaraujančius sprendimus ar siūlyti priimti sprendimus,
kurie nepriimti dėl piktnaudžiavimo ar biurokratizmo, ir pan. Tačiau Seimo kontrolierius neturi
kompetencijos priimti tam tikras skundą pateikusiam asmeniui teigiamas pasekmes lemiančio
sprendimo, kurio vykdymas būtų privalomas ir kuriuo galėtų būti apgintos jo pažeistos teisės bei
teisėti interesai.

SEIMO KONTROLIERIŲ,
KAIP NACIONALINĖS ŽMOGAUS TEISIŲ INSTITUCIJOS, VEIKLA
Vykdydama nacionalinės žmogaus teisių institucijos funkcijas Seimo kontrolierių įstaiga 2019 m.
didžiulį dėmesį skyrė asmenų su negalia teisių užtikrinimui, todėl gilinosi į šių asmenų socialinių ir
ekonominių teisių įgyvendinimo aspektus, neveiksnumo peržiūros procesą, atkreipė dėmesį į asmenų
su negalia teises teikdami alternatyvias ataskaitas tarptautinėms organizacijoms. Seimo kontrolierių
įstaiga taip pat gilinosi į bausmių vykdymo sistemos pertvarką, pataisos įstaigų pareigūnams
organizavo mokymus, kaip vykdyti žmogaus teisių principais grįstą nuteistųjų iki gyvos galvos priežiūrą,
taip pat antrus metus iš eilės prisidėjo prie Nacionalinio žmogaus teisių forumo, skirto Tarptautinei
žmogaus teisių dienai paminėti, organizavimo. Be to, Seimo kontrolierių įstaiga Jungtinėms Tautoms
pateikė alternatyvią ataskaitą dėl Konvencijos dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo
įgyvendinimo Lietuvoje bei JT Moterų diskriminacijos panaikinimo komitete pristatė alternatyvią
ataskaitą dėl JT Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims įgyvendinimo.
• Atliko žmogaus teisių stebėseną Lietuvoje ir rengė žmogaus teisių padėties ataskaitas
(192 str. 2 d. 1 p.)
2019 m. vasario 5 d. Seimo kontrolierių įstaigoje vyko susitikimas su vaiko teisių apsaugos
kontroliere Edita Žiobiene, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“, Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos (toliau ir – Teisingumo ministerija) ir Kalėjimų
departamento prie Teisingumo ministerijos (toliau ir – Kalėjimų departamentas) atstovais,
kurio metu aptartos laisvės atėmimo vietose vykdomos pertvarkos problemos. Susitikimo
metu buvo kalbama apie kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą įkalinimo
įstaigose, akcentuojama, kad, nors nuteistieji yra asmenys, kurių laisvė apribota, vien dėl
to sveikatos apsauga ir paslaugų prieinamumas jiems neturi būti ribojami.
2019 m. kovo 21 d. Seimo kontrolierių įstaigos atstovai Lietuvos Respublikos užsienio reikalų
ministerijoje (toliau ir – Užsienio reikalų ministerija) dalyvavo susitikime su ministerijų, kitų
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atsakingų vykdomosios valdžios įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų atstovais, kurio
metu buvo aptarti devintosios ir dešimtosios periodinės ataskaitos pagal JT Konvenciją dėl
visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo klausimai.
2019 m. balandžio 19 d. Seimo kontrolierių įstaigoje įvyko susitikimas su Žmogaus teisių
stebėjimo instituto atstovais, kuriame buvo nagrinėjamos bendradarbiavimo sprendžiant
žmogaus teisių problemas galimybės.
2019 m. birželio 12 d. Seimo kontrolierių įstaigoje įvyko susitikimas su Lietuvos negalios
organizacijų forumo atstovais, kuriame aptartos bendradarbiavimo sprendžiant
asmenų su negalią teisių užtikrinimo problemas galimybės, vykdomos bei planuojamos
veiklos.
2019 m. lapkričio 5 d. Seimo kontrolierių įstaigos atstovai susitiko su asociacijos Lietuvos
gėjų lyga atstovais. Susitikimo metu apžvelgti šiuo metu organizacijos LGBT žmogaus teisių
srityje įgyvendinami projektai ir galimos bendradarbiavimo galimybės.
• Vykdė informacijos apie žmogaus teises sklaidą ir visuomenės švietimą žmogaus teisių
klausimais (192 str. 2 d. 2 p.)
2019 m. vasario 11 d. Seimo kontrolierių įstaigos atstovai dalyvavo Seimo Žmogaus teisių
komiteto organizuotoje diskusijoje „Teisė į žodžio laisvę: iššūkiai ir konstruktyvus atsakas“.
2019 m. balandžio 12 d. – birželio 7 d. Seimo kontrolierių įstaiga vykdė kassavaitinę
Žmogaus teisių mokymų programą studentams, kurios metu Mykolo Romerio bei
Vilniaus universiteto studentai susipažino su pagrindiniais tarptautiniais žmogaus teises
reglamentuojančiais dokumentais, buvo mokomi suvokti kankinimų prevencijos tikslus ir
iššūkius, diskriminacijos apraiškas, dalyvavo susitikimuose su įvairiomis nevyriausybinėmis
organizacijomis, veikiančiomis žmogaus teisių srityje.
2019 m. rugsėjo 20 d. Seimo kontrolierių įstaigos atstovai dalyvavo Europos
humanitariniame universitete vykusioje konferencijoje „Europinis žmogiškųjų vertybių
švietimas“, kuri sukūrė terpę užsimegzti dialogui tarp akademinės bendruomenės bei
valstybės institucijų. Savo pranešimu Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro
vedėjas Vytautas Valentinavičius sutelkė konferencijos dalyvių dėmesį į būtinybę skirti
didelį dėmesį žmogaus teisėms rengiant specialistus.
2019 m. rugsėjo 27 d. Seimo kontrolierių įstaiga organizavo Šiaurės ir Baltijos šalių
ombudsmenų konferenciją „Socialinių ir ekonominių teisių užtikrinimas – oraus gyvenimo
garantas“. Konferencijoje pranešėjai ir diskusijos dalyviai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos,
Švedijos, Danijos, Suomijos ir Norvegijos dalijosi savo patirtimi bei vertino kaimyninių šalių
pažangą socialinių ir ekonominių teisių užtikrinimo srityje. Konferencija atskleidė, kad,
nepaisant šalių skirtumų, jose egzistuoja itin panašios problemos, todėl tvarus kaimyninių
šalių bendradarbiavimas gali padėti rasti bendrų problemų sprendimo būdų.
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2019 m. spalio 22 d. Telšių apskrities socialinės globos įstaigų darbuotojams buvo surengti
mokymai „Žmogaus teisių principais grįsta asmenų priežiūra socialinės globos namuose“.
Mokymų metu buvo analizuojamos vienos svarbiausių socialinės globos įstaigose kylančių
problemų, susijusių su tinkamu vyresnio amžiaus asmenų teisių užtikrinimu. Teoriniai
mokymai persipynė su realiu praktinių užduočių sprendimu, siekiant atkreipti socialinės
globos įstaigų darbuotojų dėmesį į praktikoje kylančius iššūkius. Renginyje dalyvavusiems
socialinės priežiūros darbuotojams buvo pristatyti žmogaus teisėmis grįsti socialinės
priežiūros paslaugų teikimo metodai, kuriuos taikant visi paslaugų planavimo, politikos
kūrimo ir praktinės veiklos aspektai grindžiami žmogaus teisių principais ir standartais.
Seimo kontrolierių įstaigos vadovas pažymėjo, kad mokėti identifikuoti socialinės globos
įstaigose kylančias problemas yra svarbu, tačiau dar svarbiau yra gebėti išsiaiškinti
problemų priežastis bei padėti rasti šių problemų sprendimo būdus.
2019 m. gruodžio 11 d. Seimo kontrolierių įstaigoje vyko mokymai„Žmogaus teisėmis grįsta
nuteistųjų iki gyvos galvos priežiūra: sritys, kuriose galima tobulėti“, skirti pataisos įstaigų
darbuotojams. Mokymų metu buvo pristatyti prevencijos patikrinimų tikslai ir principai,
pabrėžiama prevencinio požiūrio svarba, gilinamasi į pamatines Visuotinės žmogaus teisių
deklaracijos nuostatas. Seimo kontrolierių įstaigos atstovai pataisos įstaigų darbuotojams
priminė, kad pagrindinis žmogaus teisių įgyvendinimo bausmių vykdymo procese tikslas –
užtikrinti nuteistiesiems tinkamas kalinimo sąlygas, apsaugą nuo kankinimų ir kitokio
žiauraus, nežmoniško ar žeminančio žmogaus orumą elgesio ar baudimo bei suteikti
galimybes nuteistiesiems keisti savo gyvenimą ir daryti teigiamą poveikį savo pačių ateičiai.
Mokymų metu pataisos įstaigų darbuotojai galėjo išbandyti savo žinias atlikdami praktines
užduotis, kurias spręsdami susidūrė su iššūkiais identifikuojant paslėptus galimus žmogaus
teisių pažeidimus bei rizikas žmogaus teisių požiūriu.
Seimo kontrolierių įstaiga antrus metus iš eilės prisidėjo prie Nacionalinio žmogaus
teisių forumo, skirto Tarptautinei žmogaus teisių dienai paminėti, organizavimo. 2019 m.
30-osioms Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos metinėms skirtame renginyje susitiko
nemažas būrys žmogaus teisių aktyvistų, mokslininkų, diplomatų, ombudsmenų,
moksleivių ir studentų, verslo atstovų, visuomenininkų, politikų. Nacionalinio žmogaus
teisių forumo metu Seimo kontrolierių įstaiga bei Žmogaus teisių stebėjimo institutas
sutelkė jėgas tam, kad būtų paliesta itin reikalinga tema ir būtų atsakyta į klausimą „Ar
Lietuvos kalėjimai yra pajėgūs pasiekti bausmės tikslus?“ Diskusijoje mintimis taip pat
pasidalino Lietuvos kriminologų asociacijos vadovas Gintautas Sakalauskas, Kalėjimų
departamento direktorius Virginijus Kulikauskas bei Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“
Nuteistųjų konsultavimo centro vadovė Raimonda Čižauskaitė. Nacionalinio žmogaus
teisių forumo diskusijose dalyvavo: UNICEF, Jungtinių Tautų, Europos Tarybos ir kitų
tarptautinių organizacijų atstovai, ministrai, užsienio šalių ambasadoriai, Seimo nariai,
ombudsmenai, akademinės bendruomenės ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.

SVARBUS KIEKVIENAS

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2019 metų veiklos ataskaita

13

• Pristatė žmogaus teisių padėties Lietuvoje vertinimą tarptautinėse organizacijose ir
teikė joms informaciją pagal Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nustatytus
įsipareigojimus (192 str. 2 d. 3 p.)
2019 m. kovo 5 d. Seimo kontrolierių įstaigos atstovai dalyvavo susitikime su Kankinimų
prevencijos asociacijos (APT) atstovais ir aptarė tuberkulioze sergančių asmenų, esančių
įkalinimo įstaigose ir psichikos sveikatos institucijose, priežiūros ypatumus. APT atstovai
akcentavo, kad tuberkulioze sergančių asmenų priežiūra neturėtų skirtis nuo kitų tose
institucijose laikomų asmenų priežiūros, o automatinis nuteistųjų arba psichikos ir
elgesio sutrikimų ligomis sergančių asmenų izoliavimas nėra priimtinas bei neatitinka
Konvencijoje prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą
įtvirtintų asmens apsaugos nuo kankinimų principų.
Seimo kontrolierių įstaiga parengė ir 2019 m. balandžio 2 d. JT Rasinės diskriminacijos
panaikinimo komitetui pateikė alternatyvią (šešėlinę) ataskaitą dėl Konvencijos dėl visų
formų rasinės diskriminacijos panaikinimo įgyvendinimo Lietuvoje.
Seimo kontrolierių įstaiga parengė ir 2019 m. spalio 28 d. JT Moterų diskriminacijos
panaikinimo komitete pristatė alternatyvią (šešėlinę) ataskaitą dėl JT Konvencijos dėl visų
formų diskriminacijos panaikinimo moterims įgyvendinimo Lietuvoje.
2019 m. spalio 28 d. Seimo kontrolierių įstaigos atstovai dalyvavo susitikime su JT Moterų
diskriminacijos panaikinimo komiteto sekretoriato nare, kuri buvo pagrindinė einamosios
Lietuvos Respublikos ataskaitos pagal JT Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos
panaikinimo moterims pranešėja. Susitikimo metu buvo plačiau pristatyta moterų teisių
padėtis Lietuvoje, atsakyta į pranešėjos užduotus klausimus.
2019 m. spalio 28 d. Seimo kontrolierių įstaigos atstovai dalyvavo susitikime su kontaktiniu
Nacionalinių žmogaus teisių institucijų asmeniu JT Moterų diskriminacijos panaikinimo
komitete. Susitikimo metu buvo pristatytas Seimo kontrolierių įstaigos, kaip nacionalinės
žmogaus teisių institucijos, mandatas, vykdomos veiklos, šalies žmogaus teisių aktualijos.
• Teikė siūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms žmogaus teisių
klausimais (192 str. 2 d. 4 p.)
Seimo kontrolierių įstaiga parengė ir 2019 m. gegužės 7 d. Seimo Žmogaus teisių bei Teisės
ir teisėtvarkos komitetams pateikė poziciją „Dėl Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo
kodekso pakeitimo įstatymo projekto“.
Seimo kontrolierių įstaigos atstovai 2019 m. gegužės 9 d. dalyvavo susitikime su Teisingumo
ministerijos atstovais siekiant aptarti Seimo kontrolierių įstaigos pastabas dėl Lietuvos
Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo projekto.
Seimo kontrolierių įstaiga parengė ir 2019 m. gegužės 24 d. Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijai (toliau ir – Sveikatos apsaugos ministerija, SAM) pateikė poziciją „Dėl
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Lietuvos higienos normos HN 125:2019 „Suaugusiųjų asmenų socialinės globos įstaigos:
bendrieji sveikatos slaugos reikalavimai“ projekto“.
Seimo kontrolierių įstaiga parengė ir 2019 m. liepos 17 d. Teisingumo ministerijai pateikė
poziciją „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio
pakeitimo įstatymo“.
Seimo kontrolierių įstaiga parengė ir 2019 m. rugpjūčio 23 d. Teisingumo ministerijai
pateikė poziciją „Dėl Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo
ir Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektų“.
Seimo kontrolierių įstaigoje 2019 m. spalio 4 d. įvyko susitikimas su Valstybinės vartotojų
teisių apsaugos tarnybos ir Teisingumo ministerijos atstovais. Susitikimo metu Seimo
kontrolierių įstaigos vadovas atkreipė dėmesį, jog Valstybinės vartotojų teisių apsaugos
tarnybos (toliau ir – VVTAT) pareigūnų vykdomų funkcijų kokybė Seimo kontrolieriui kelia
vis didesnį susirūpinimą. Susitikimo metu taip pat buvo aptarti ir kiti aktualūs klausimai,
susiję su Viešojo administravimo įstatyme, Vartotojų teisių apsaugos įstatyme bei kituose
teisės aktuose įtvirtintų nuostatų, susijusių su asmenų skundų, pranešimų nagrinėjimu bei
kitų VVTAT funkcijų vykdymu.
Seimo kontrolierių įstaiga parengė ir 2019 m. spalio 21 d. Seimo Teisės ir teisėtvarkos bei
Žmogaus teisių komitetams pateikė poziciją „Dėl Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo
kodekso pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3868 ir Lietuvos Respublikos suėmimo
vykdymo įstatymo pakeitimo projekto Nr. XIIIP-3870“.
Seimo kontrolierių įstaigoje 2019 m. spalio 24 d. įvyko susitikimas su Kalėjimų departamento
direktoriumi; jo metu buvo aptarta Seimo kontrolierių įstaigoje gaunamų nuteistųjų
skundų specifika, kalbėta apie didesnį dėmesį pareigūnų kvalifikacijos tobulinimui. Taip
pat aptartos nuteistųjų užimtumo problemos.
Seimo kontrolierių įstaiga parengė ir 2019 m. lapkričio 20 d. Seimo Teisės ir teisėtvarkos
komitetui pateikė poziciją „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo
Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo“.
Seimo kontrolierių įstaigos atstovai 2019 m. lapkričio 22 d. dalyvavo susitikime su
Teisingumo ministerijos, Kalėjimų departamento, Policijos departamento ir kitų institucijų
atstovais, siekiant aptarti Seimo kontrolierių įstaigos bei kitų institucijų pastabas
dėl Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo ir Lietuvos
Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektų.
• Siekė nacionalinių teisės aktų suderinimo su Lietuvos Respublikos tarptautiniais
įsipareigojimais žmogaus teisių srityje (192 str. 2 d. 5 p.)
2019 m. vasario 15 d. Seimo kontrolierius kreipėsi į tarptautinę kankinimų prevencijos
asociaciją prašydamas pateikti ekspertinę nuomonę dėl įkalinimo įstaigose ir psichikos
sveikatos institucijose laikomų tuberkulioze sergančių asmenų priežiūros.
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Seimo kontrolierių įstaigos atstovai 2019 m. sausio 31 d. dalyvavo Seimo Teisės ir
teisėtvarkos komiteto, 2019 m. sausio 24 d. ir vasario 6 d. – Seimo Socialinių reikalų
komiteto posėdžiuose svarstant Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projektą.
2019 m. balandžio 30 d. Seimo kontrolierių įstaigoje surengtas Neįgaliųjų reikalų
departamento Neįgaliųjų teisių konvencijos stebėsenos ataskaitos projekto pristatymas,
kuriame dalyvavo Neįgaliųjų reikalų departamento bei nevyriausybinių organizacijų
atstovai. Seimo kontrolieriaus iniciatyva organizuotame susitikime valstybės institucijų
ir nevyriausybinių organizacijų atstovai buvo supažindinti su Neįgaliųjų socialinės
integracijos veiklos rezultatų ir JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo 2018 m.
stebėsenos ataskaita, kurioje Neįgaliųjų reikalų departamentas ir nevyriausybinės
organizacijos išryškino svarbiausius Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo šalyje
trūkumus.
Seimo kontrolierių įstaiga parengė ir 2019 m. birželio 27 d. Teisingumo ministerijai pateikė
poziciją „Dėl protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium
su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu, ratifikavimo“.
Seimo kontrolierių įstaigos atstovai 2019 m. lapkričio 13 d. dalyvavo Seimo Žmogaus teisių
komiteto posėdyje svarstant Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimo
įstatymo ir Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo pakeitimo įstatymo
projektus.
Seimo kontrolierių įstaigos atstovai 2019 m. lapkričio 13 d. dalyvavo Seimo Teisės ir
teisėtvarkos komiteto klausymuose Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso
pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo pakeitimo
įstatymo projektų priėmimo ir įgyvendinimo klausimais.
• Inicijavo tyrimus dėl esminių žmogaus teisių problemų (192 str. 2 d. 6 p.)
Seimo kontrolierius atliko tyrimą dėl benamystės srityje egzistuojančių esminių žmogaus
teisių problemų, kurio metu vertino strateginius šalies dokumentus ir benamystės sampratą
juose, dokumentus, reglamentuojančius išteklių paskirstymą benamystės problemai
spręsti, taip pat benamių apskaitą nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis (daugiau apie
tyrimą skaitykite 17-18 p.).
Seimo kontrolierius atliko tyrimą dėl suaugusiųjų socialinės globos įstaigų darbuotojų
(socialinių darbuotojų, slaugytojų ir jų padėjėjų) profesinio rengimo ir profesinės
kompetencijos tobulinimo žmogaus teisių klausimais prieinamumo, kurio metu vertino,
kiek dalykų (temų), susijusių su žmogaus teisių samprata, įvairiais žmogaus teisių
įgyvendinimo aspektais ir jų užtikrinimo mechanizmu, yra numatyta suaugusiųjų socialinės
globos įstaigų darbuotojų (socialinių darbuotojų, slaugytojų ir jų padėjėjų) profesinio
rengimo ir profesinės kompetencijos tobulinimo programose bei ar į minėtas mokymų
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programas yra įtrauktos atitinkamos su aukščiausiais žmogaus teisių apsaugos standartais
siejamos temos (daugiau apie tyrimą skaitykite 19 p.).
Seimo kontrolierius inicijavo tyrimą dėl esminių žmogaus teisių problemų – dėl
sprendimų, kuriais iki 2016 m. sausio 1 d. asmenys buvo pripažinti neveiksniais,
peržiūrėjimo, ir galimai nepagrįstai ribojamų šių asmenų teisių; ombudsmenas vertino,
ar tinkamai įgyvendinamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ir – CK)
pakeitimo įstatymo 72 straipsnio 2 dalies nuostatos, kuriose numatyta, jog iki 2016 m.
sausio 1 d. priimti teismų sprendimai, kuriais asmenys pripažinti neveiksniais, turi būti
peržiūrėti per dvejus metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos, t. y. iki 2018 m. sausio
1 d., bei aiškinosi galimas netinkamo pirmiau įvardytų nuostatų įgyvendinimo priežastis
(daugiau apie tyrimą skaitykite 21-22 p.).
Seimo kontrolierius inicijavo tyrimą dėl esminių žmogaus teisių problemų Lietuvos
Respublikos valstybės saugumo departamente (toliau – VSD), kurio metu, be kita ko,
vertino ir VSD veiklą bei vidaus kontrolę reglamentuojančių teisės aktų atitikimą žmogaus
teisių ir laisvių apsaugos standartams (daugiau apie tyrimą skaitykite 24-25 p.).
Seimo kontrolierius inicijavo tyrimą dėl esminių žmogaus teisių problemų dirbančių
nuteistųjų valstybinio socialinio draudimo reglamentavimo srityje, kurio metu vertino, ar
šiuo metu galiojantis teisinis reglamentavimas, kai laikas, kurį laisvės atėmimo bausmes
atliekantys nuteistieji dirba įkalinimo įstaigose, nėra įskaitomas į Nedarbo socialinio
draudimo įstatyme bei Socialinio draudimo pensijų įstatyme numatytus reikiamus šių
socialinio draudimo rūšių stažus išmokoms gauti, proporcingai riboja nuteistų asmenų
teisę sukaupti darbo stažą bei ar toks ribojimas neprieštarauja šalies bausmių vykdymo
politikos tikslams (daugiau apie tyrimą skaitykite 26 p.).
Seimo kontrolierius atliko tyrimą dėl esminių žmogaus teisių problemų, kylančių
teisėsaugos pareigūnams savo veikloje taikant fizinę prievartą. Tyrimo metu nustatyta:
Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos iš esmės atspindi tarptautiniuose žmogaus
teisių standartuose dėl fizinės prievartos naudojimo pabrėžiamus teisėtumo, būtinumo,
proporcingumo, adekvatumo, išankstinio perspėjimo apie ketinamas panaudoti fizinio
poveikio priemones, pagarbos žmogaus teisėms principus. Vis dėlto pastebėta, kad
tyrimo metu paaiškėjęs nevieningas Konvojavimo taisyklių 223 punkto interpretavimas
suponuoja ne tik teisės taikymo problemą, bet ir poreikį tobulinti galimai prieštaringą
teisinį reguliavimą. Tyrimo metu surinkti duomenys atskleidė, jog pareigūnai vykdydami
užduotis ne visada pasitelkia vaizdo fiksavimo priemones, todėl fizinės prievartos atvejai
neretai būna neužfiksuojami. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad praktikoje vis dar
susiduriama su perteklinės fizinės prievartos naudojimo problema (daugiau apie tyrimą
skaitykite 23-24 p.).
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Seimo kontrolierius atliko tyrimą dėl esminių žmogaus teisių problemų, susijusių su
draudimu rūkyti Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau ir – LAVL) teritorijoje, kurio metu
vertino galiojantį teisinį reguliavimą bei kitą tyrimo metu surinktą informaciją (daugiau
apie tyrimą skaitykite 27-28 p.).
2019 m. birželio 13 d. Seimo kontrolierius priėmė sprendimą „Dėl tyrimo dėl esminių
žmogaus teisių problemų vertinant psichologinių paslaugų prieinamumą asmenims,
gyvenantiems socialinės globos įstaigose Nr. NŽTI-2019/1-2 pradėjimo“. Šiuo tyrimu
buvo siekiama įvertinti, koks yra psichologinių paslaugų poreikis, jų pasiūla ir
prieinamumas suaugusiųjų socialinės globos įstaigose, ir, esant būtinumui, parengti
išvadas bei siūlymus (rekomendacijas) dėl šių paslaugų prieinamumo bei šių paslaugų
teikimo tvarkos tobulinimo žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo aspektu. Tyrimo metu
buvo parengti ir visoms šalies savivaldybėms bei globos įstaigoms išsiųsti informacijos
prašymai.

TYRIMAI DĖL ESMINIŲ ŽMOGAUS TEISIŲ PROBLEMŲ
Seimo kontrolierius, atstovaujantis nacionalinę žmogaus teisių instituciją, įgyvendindamas
institucijai suteiktas funkcijas, turi teisę inicijuoti tyrimus dėl esminių žmogaus teisių problemų
(Seimo kontrolierių įstatymo 19² str. 2 d. 6 p.). Atsižvelgiant į esamą žmogaus teisių situaciją šalyje ir
nepaneigiant fakto, kad šalyje egzistuoja daug kitų esminių žmogaus teisių problemų, 2019 m. Seimo
kontrolierių įstaigoje buvo atlikti 7 tyrimai dėl esminių žmogaus teisių problemų. Inicijuojant šiuos
tyrimus buvo atsižvelgta į žmogaus teisių problemų mastą bei sistemiškumą, problemų aktualumą
bei į tai, ar problema paliečia pažeidžiamas visuomenės grupes.
Vertinant žmogaus teisių problemas atsižvelgta į pagrindinius tarptautinius dokumentus,
reglamentuojančius žmogaus teisių apsaugą, prie kurių Lietuva yra prisijungusi: Visuotinę žmogaus
teisių deklaraciją, Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir
baudimą, Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos Fakultatyvų protokolą, Tarptautinį
ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą, Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir kitus
dokumentus.
Tyrimas dėl esminių žmogaus teisių problemų benamystės srityje
Seimo kontrolierius atliko tyrimą dėl benamystės srityje egzistuojančių esminių žmogaus teisių
problemų bei vertino strateginius šalies dokumentus ir benamystės sampratą juose, dokumentus,
reglamentuojančius išteklių paskirstymą benamystės problemai spręsti, taip pat benamių apskaitą
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 2 str. 1 d., benamiu
laikomas asmuo, neturintis nuosavybės teise patalpos ar pastato ar kitos teisės naudotis tokia
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patalpa ar pastatu ir gyvenantis laikinojo apgyvendinimo įstaigose ar viešosiose vietose. Lietuvos
statistikos departamento duomenimis, 2011 m. šalyje buvo 857, o 2001 m. – 1 250 benamių.
Benamiais surašymo metu buvo laikomi neturintys nuolatinės gyvenamosios vietos ir lėšų bent
minimaliam būstui išsinuomoti asmenys. Surašymo metu jie gyveno kanalizacijos šuliniuose,
sąvartynuose arba šilumos trasose. Duomenys apie benamius buvo renkami Lietuvos gyventojų
surašymo metu (2001 ir 2011 m.), pagal Jungtinių Tautų Organizacijos rekomendacijas gyventojų
surašymą atliekant kas dešimt metų, kiekvieno dešimtmečio pradžioje. Atsižvelgiant į Europos
Sąjungos reikalavimus kitas gyventojų surašymas Lietuvoje planuojamas 2021 metais.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2012 m. šalies nakvynės namuose buvo apgyvendinta
2 447 asmenys, 2013 ir 2014 m. – po 2 601, 2015 m. – 2 487, o 2016 m. jų skaičius jau siekė 2 9686.
Lietuvos statistikos departamentas aiškina, kad pirmiau įvardyti duomenys rodo, kiek asmenų
nakvynės namuose buvo apgyvendinta dėl įvairių priežasčių, tarp jų, ir dėl neturimo būsto. Į tokių
gyventojų skaičių gali patekti dalis asmenų, kurie surašymo metu buvo užfiksuoti kaip benamiai pagal
surašyme naudotą benamių apibrėžimą.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau ir – SADM) atstovų teigimu,
tikslus benamių skaičius nėra žinomas, nes dalis benamių dėl įvairių priežasčių (gyvenimo būdo,
priklausomybių ir pan.) nesinaudoja nakvynės namų paslaugomis. SADM Seimo kontrolierių
informavo, kad šalies strateginiuose dokumentuose neteigiama, jog būsto suteikimas benamiams
yra efektyviausia priemonė, tačiau pabrėžiama kompleksinės pagalbos (viešųjų paslaugų suteikimas,
būsto prieinamumas ir kt.) svarba kiekvienam asmeniui, atsidūrusiam sunkioje situacijoje (taip pat ir
benamiui).
Pagal Socialinių paslaugų įstatymą savivaldybė atsako už socialinių paslaugų savo teritorijos
gyventojams teikimą, planuoja ir organizuoja socialines paslaugas, nes ji geriausiai žino vietos
gyventojų poreikius. Savivaldybė organizuoja socialinį darbą su elgetaujančiais ir nuolatinės
gyvenamosios vietos neturinčiais asmenimis. Asmenys (benamiai), pageidaujantys nuomotis
socialinį būstą, įrašomi į laukiančių socialinio būsto nuomos asmenų sąrašą. Socialinio būsto
nuomos reikėtų laukti nuo 3 iki 12 metų, priklausomai nuo to, kurioje savivaldybėje asmuo norėtų
nuomotis socialinį būstą. Lietuvos savivaldybių asociacijos duomenimis, benamystės problema
aktualiausia miestų savivaldybėse. Savivaldybėse su benamiais dirba savivaldybės socialiniai
darbuotojai bei nevyriausybinės organizacijos. Jiems padedant benamiams suteikiamos laikino
apgyvendinimo paslaugos nakvynės namuose, krizių centruose. Sprendžiant benamystės
problemą vadovaujamasi savivaldybių strateginiais veiklos planais bei kasmet sudaromu
socialinių paslaugų planu.
6

Lietuvos statistikos departamento duomenys. Gyventojai nakvynės namuose pagal apgyvendinimo priežastį ir trukmę,
2016.
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Tyrimas dėl suaugusiųjų socialinės globos įstaigų darbuotojų
(socialinių darbuotojų, slaugytojų ir jų padėjėjų) profesinio rengimo ir profesinės
kompetencijos tobulinimo žmogaus teisių klausimais prieinamumo
Seimo kontrolierius atliko tyrimą dėl suaugusiųjų socialinės globos įstaigų darbuotojų (socialinių
darbuotojų, slaugytojų ir jų padėjėjų) profesinio rengimo ir profesinės kompetencijos tobulinimo
žmogaus teisių klausimais prieinamumo7, kurio metu vertino, kiek dalykų (temų), susijusių su žmogaus
teisių samprata, įvairiais žmogaus teisių įgyvendinimo aspektais ir jų užtikrinimo mechanizmu, yra
numatyta suaugusiųjų socialinės globos įstaigų darbuotojų (socialinių darbuotojų, slaugytojų ir jų
padėjėjų) profesinio rengimo ir profesinės kompetencijos tobulinimo programose bei ar į minėtas
mokymų programas yra įtrauktos atitinkamos su aukščiausiais žmogaus teisių apsaugos standartais
siejamos temos.
Tyrimo metu nustatyta, kad Slaugos studijų krypties apraše, kuriuo remiasi aukštosios mokyklos,
rengdamos naujas arba tobulindamos jau esamas slaugos studijų krypties programas, nėra reikalavimo,
kad slaugos studijas baigę absolventai turėtų žinių ir kompetencijų žmogaus teisių užtikrinimo
srityje, taip pat šis reikalavimas nėra keliamas ir visiems socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros
sektorių profesinio mokymo programas baigusiems asmenims. Pagal Profesinės kompetencijos
tobulinimo tvarkos aprašą, žinios ir kompetencija žmogaus teisių užtikrinimo srityje neįtraukta į
socialinio darbuotojo profesinės kompetencijos tobulinimo poreikių įsivertinimo kriterijų sąrašą.
Atitinkamai, nors šiuo metu galioja ir yra vykdoma daugiau nei 170 Socialinių paslaugų priežiūros
departamento direktoriaus įsakymu patvirtintų socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės
kompetencijos tobulinimo programų, mokymai žmogaus teisių užtikrinimo tema vykdomi vos pagal
kelias programas.
Daugumoje mokymo įstaigų, kuriose vykdoma socialinio darbo studijų programa, skiriamas tinkamas
dėmesys žmogaus teisių klausimams, t. y. žmogaus teisių klausimai numatyti kaip atskiras studijų
dalykas, aptariamos įvairios temos, susijusios su žmogaus teisių užtikrinimu, ir tam skiriamas
pakankamas skaičius valandų.
Atkreiptinas dėmesys, jog slaugos studijų programas vykdančiose įstaigose mažiau dėmesio skiriama
žmogaus teisėms: nėra atskiro žmogaus teisių klausimams skirto dalyko, bendruose dalykuose
žmogaus teisėms skiriama vos po keletą valandų, atskiros žmogaus teisių temos, tokios kaip kankinimų
ir kitokio netinkamo elgesio draudimas, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija ir neįgaliųjų teisių
apsauga, prievartos ir patyčių atpažinimas, smurtinių atvejų valdymas, dėstomų dalykų paskaitų
metu nenagrinėjamos. Tuo tarpu socialinio individualios pagalbos priežiūros personalo profesinio
parengimo ir profesinės kompetencijos tobulinimo programas vykdančiose mokymo įstaigose
aptariamos įvairios reikšmingos žmogaus teisių klausimų temos, tam skiriama pakankamai valandų.
7

2019 m. rugsėjo 30 d. Seimo kontrolieriaus ataskaita „Dėl suaugusiųjų socialinės globos įstaigų darbuotojų (socialinių
darbuotojų, slaugytojų ir jų padėjėjų) profesinio rengimo ir profesinės kompetencijos tobulinimo žmogaus teisių
klausimais prieinamumo“ Nr. PRJ2018/1-3.

SVARBUS KIEKVIENAS

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2019 metų veiklos ataskaita

20

Atsižvelgdamas į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, Seimo kontrolierius Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministrui, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui bei Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui rekomendavo imtis priemonių siekiant užtikrinti,
kad visi socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros sektorių profesinio mokymo programas baigę
asmenys, galėsiantys dirbti teikiant socialines paslaugas, turėtų žinių ir kompetencijų žmogaus teisių
užtikrinimo srityje.
Taip pat atskirai švietimo, mokslo ir sporto ministrui rekomendavo inicijuoti Slaugos studijų krypties
aprašo, kuriuo remiasi aukštosios mokyklos, rengdamos naujas arba tobulindamos jau esamas
slaugos studijų krypties programas, keitimą, papildant jį reikalavimu, kad slaugos studijas baigę
absolventai turėtų žinių ir kompetencijų žmogaus teisių užtikrinimo srityje. Socialinės apsaugos ir
darbo ministrui papildomai buvo rekomenduota imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad kriterijus
dėl žinių ir kompetencijos žmogaus teisių užtikrinimo srityje būtų įtrauktas į socialinio darbuotojo
profesinės kompetencijos tobulinimo poreikių įsivertinimo kriterijų sąrašą.
Taip pat Seimo kontrolierius Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktoriui rekomendavo
užtikrinti, kad individualiosios priežiūros personalo profesinio parengimo ir profesinės kvalifikacijos
tobulinimo programas vykdančios mokymo įstaigos visas ataskaitoje nurodytas žmogaus teisių temas
įtrauktų kaip privalomąsias į mokymo procesą, joms skiriant atitinkamą skaičių akademinių valandų,
bei ateityje inicijuoti naujų profesinės kompetencijos tobulinimo programų rengimą ir (arba) žmogaus
teisių ir laisvių temą integruoti į jau galiojančių profesinės kompetencijos tobulinimo programų
aprašus; Studijų kokybės vertinimo centro direktoriui – imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad
vertinant socialinio darbo studijų krypties ir slaugos studijų krypties programas būtų analizuojama,
be kita ko, ir tai, ar į jas yra įtrauktas siekis, kad visi pagal šias programas studijas baigę absolventai
turėtų žinių ir kompetencijų žmogaus teisių užtikrinimo srityje; socialinio darbo pirmosios pakopos
programą vykdančioms mokymo įstaigoms – atitinkamai atnaujinti mokymo programas, o slaugos
pirmosios pakopos programą vykdančioms mokymo įstaigoms – daugiau dėmesio skirti žmogaus
teisių temoms.
Atsižvelgdama į Seimo kontrolierių rekomendacijas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerija (toliau ir – ŠMSM) nurodė, jog ministerijos pavedimu rekomendacijas išnagrinėjo ir
įgyvendina Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras bei Studijų kokybės vertinimo centras,
kuris, organizuodamas profesinių standartų ir modulinių profesinio mokymo programų rengimą
bei pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas ekspertizę bei įgyvendindamas
atitinkamus projektus, atsižvelgs į Seimo kontrolieriaus teiktas rekomendacijas.
Sveikatos apsaugos ministerija Seimo kontrolierių informavo, jog pradedamos vykdyti dvi naujos
kvalifikacijos tobulinimo programos, į kurias integruotos temos, susijusios su psichikos ir elgesio
sutrikimų turinčio paciento teisių apsauga, nagrinėjami agresyvaus ir smurtinio elgesio valdymo
sveikatos priežiūroje teisiniai pagrindai. Semtis žinių pagal šias programas turi galimybę ne tik
psichiatrijos srityje dirbantys gydytojai ir slaugytojai, bet ir slaugytojų padėjėjai.
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SADM atsakyme Seimo kontrolieriui nurodė, kad atsižvelgdama į Seimo kontrolierių rekomendacijas
organizuos suinteresuotų institucijų atstovų susitikimą, kurio metu bus svarstomi teisės aktų,
reglamentuojančių socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimą bei
programų sudarymą, pakeitimai įtraukiant į juos klausimus, susijusius su žmogaus teisių užtikrinimu.
Atitinkamai Socialinių paslaugų priežiūros departamentas informavo, jog pateiks siūlymus
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai papildyti Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės
kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašą, numatant reikalavimą į įžangines programas privalomai
įtraukti temas, susijusias su žmogaus teisėmis. Pereinamuoju laikotarpiu, kol bus pakeistas minėtas
teisės aktas, departamentas taip pat rekomenduos įstaigoms į minėtas programas įtraukti žmogaus
teisių temas.
Tyrimas dėl esminių žmogaus teisių problemų
dėl sprendimų, kuriais iki 2016 m. sausio 1 d. asmenys buvo pripažinti neveiksniais,
peržiūrėjimo, ir galimai nepagrįstai ribojamų šių asmenų teisių
Seimo kontrolierius inicijavo tyrimą dėl esminių žmogaus teisių problemų – dėl sprendimų, kuriais
iki 2016 m. sausio 1 d. asmenys buvo pripažinti neveiksniais, peržiūrėjimo, ir galimai nepagrįstai
ribojamų šių asmenų teisių8, kurio metu vertino, ar tinkamai įgyvendinamos CK pakeitimo įstatymo
72 straipsnio 2 dalies nuostatos, kuriose numatyta, jog iki 2016 m. sausio 1 d. priimti teismų
sprendimai, kuriais asmenys pripažinti neveiksniais, turi būti peržiūrėti per dvejus metus nuo šio
įstatymo įsigaliojimo dienos, t. y. iki 2018 m. sausio 1 d., bei aiškinosi galimas netinkamo pirmiau
įvardytų nuostatų įgyvendinimo priežastis.
Tyrimo metu nustatyta, kad nors tinkamas CK pakeitimo įstatymo 72 straipsnio 2 dalies nuostatų
įgyvendinimas yra viena esminių prielaidų mažinti asmens patiriamas kančias dėl šiurkštaus kišimosi
į asmens teisę į privatų gyvenimą, per įstatyme numatytą terminą, t. y. iki 2018 m. sausio 1 d., buvo
peržiūrėta mažiau nei pusė iki 2016 m. sausio 1 d. priimtų teismų sprendimų, kuriais asmenys buvo
pripažinti neveiksniais. Įvertinus tai, kad naujuoju teisiniu reguliavimu visiško neveiksnumo institutas
buvo pakeistas numatant galimybę asmenį pripažinti neveiksniu tik tam tikrose srityse, asmenų
teisinės būklės (veiksnumo) pakitimo atveju, ne tik nebuvo užtikrinta efektyvi šių asmenų teisių ir
laisvių apsauga, kartu tai lėmė perteklinius šių asmenų teisių bei laisvių suvaržymus.
Pastebėtina, kad neveiksnių asmenų globėjai, atlikdami CK numatytas funkcijas ir nesavanaudiškai
veikdami globotinių interesų naudai, turėjo nedelsdami kreiptis dėl teismų sprendimų, kurie buvo
priimti iki 2016 m. sausio 1 d. ir kuriais asmenys buvo pripažinti neveiksniais, peržiūros, o šalies
savivaldybės, vykdydamos globėjų bei rūpintojų priežiūrą ir kontrolę, turėjo imtis visų priemonių
tinkamai informuoti iki 2016 m. sausio 1 d. priimtais teismų sprendimais neveiksniais pripažintų
8
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asmenų globėjus apie šalyje vykstančios neveiksnumo peržiūros tikslą bei svarbą. Be to, darytina
išvada, kad iki 2016 m. sausio 1 d. priimtais teismų sprendimais neveiksniais pripažintų asmenų
globėjai nebuvo deramai supažindinti su vykstančios neveiksnumo peržiūros procesu ir tikslais, o
šalies savivaldybės nebuvo pasirengusios organizuoti informacijos ir pagalbos teikimą šių asmenų
globėjams, kas lėmė nepagrįstą asmenų, kurie buvo pripažinti neveiksniais iki 2016 m. sausio 1 d.,
teisių ir laisvių suvaržymą.
Taip pat nustatyta, kad šalies savivaldybės neturi vieningos duomenų apie neveiksniais pripažintus
asmenis rinkimo, kaupimo ir sisteminimo praktikos, o kai kurios savivaldybės šių duomenų visai
nerenka. Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą savivaldybės yra atsakingos už asmenų globėjų
priežiūrą bei kontrolę, todėl toks duomenų tvarkymas kelia abejonių ne tik dėl deramo savivaldybių
funkcijų įgyvendinimo, bet ir tinkamo iki 2016 m. sausio 1 d. priimtais teismų sprendimais neveiksniais
pripažintų asmenų teisių ir laisvių apsaugos užtikrinimo.
Netinkamam CK pakeitimo įstatymo 72 straipsnio 2 dalies nuostatų įgyvendinimui įtakos turėjo ir
teismo psichiatrijos ekspertizių kokybė bei pernelyg ilgas ekspertizių atlikimo terminas.
Tyrimo metu konstatuotina, kad nebuvo tinkamai pasiruošta CK pakeitimo įstatymo 72 straipsnio
2 dalies nuostatų įgyvendinimui, taip sudarant prielaidas nepagrįstam asmenų, kurie buvo pripažinti
neveiksniais iki 2016 m. sausio 1 d., teisių ir laisvių suvaržymui, o šalyje vis dar gali būti per 1 605 iki
2016 m. sausio 1 d. neveiksniais pripažintų asmenų, dėl kurių priimti teismo sprendimai iki šiol, t. y.
net ir praėjus beveik dvejiems metams po peržiūros termino pabaigos, nebuvo peržiūrėti. Taigi,
nors šiuo metu įtvirtintas teisinis reglamentavimas de jure suteikia didesnę asmenų, pripažintų
neveiksniais, teisių apsaugą, de facto maždaug pusė tokių asmenų vis dar yra pripažinti neveiksniais
visose rekomenduojamose srityse, o tai stipriai riboja jų galimybes naudotis teisėmis bei laisvėmis ir
yra nesuderinama su Konvencijos 12 straipsnio nuostatomis.
Atsižvelgdamas į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, Seimo kontrolierius Lietuvos Respublikos
Vyriausybei (toliau ir – Vyriausybė) rekomendavo užtikrinti, kad kuo skubiau būtų peržiūrėti visi
iki šiol neperžiūrėti teismų sprendimai, kurie buvo priimti iki 2016 m. sausio 1 d. ir kuriais asmenys
buvo pripažinti neveiksniais, imtis priemonių užtikrinti sklandų ir savalaikį duomenų apie asmenis
(kuriems nustatytas neveiksnumas), dėl kurių gali būti varžomos šių asmenų teisės, perdavimą kitoms
atsakingoms institucijoms bei apsvarstyti galimybę tobulinti teisinį reguliavimą, siekiant užtikrinti
tinkamą, vieningą ir efektyvią asmenų, kuriems nustatytas neveiksnumas, duomenų tvarkymo
metodiką. Taip pat socialinės apsaugos ir darbo ministrui Seimo kontrolierius rekomendavo apsvarstyti
galimybę tobulinti teisinį reguliavimą, siekiant užtikrinti adekvatų ir tinkamą socialinių darbuotojų,
vertinančių asmenų gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, darbo krūvį.
Vyriausybės pavedimu Teisingumo ministerija pozicijoje dėl rekomendacijų įgyvendinimo nurodė, kad
kreipėsi į Lietuvos savivaldybių asociaciją, prašydama savivaldybių dar kartą įvertinti, ar yra konkrečiose
savivaldybėse gyvenamąją vietą turinčių neveiksnių asmenų, kurių atžvilgiu iki 2016 m. sausio 1 d.
buvo priimti teismo sprendimai dėl asmenų pripažinimo neveiksniais, ir dar nėra kreiptasi dėl minėtų
teismo sprendimų peržiūrėjimo, o, esant tokių sprendimų, kuo skubiau inicijuoti kreipimusis į teismą.
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Teisingumo ministerija taip pat informavo, jog savivaldybių administracijoms nesudaromos jokios
kliūtys gauti jų tiesioginėms funkcijoms vykdyti reikalingus Registrų centro valdomo Neveiksnių ir
ribotai veiksnių asmenų registro duomenis, o teisės aktuose jau yra išsamiai reglamentuota asmenų,
kurie teismo tvarka pripažinti neveiksniais, duomenų tvarkymo, teikimo ir naudojimo tvarka.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informavo, kad planuoja nustatyti maksimalų asmenų
skaičių, tenkantį vienam socialiniam darbuotojui, kuriam priskirta funkcija vertinti asmens gebėjimus
pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje
srityje. Šią nuostatą planuojama įtvirtinti Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius
sprendimus nustatymo tvarkos apraše.
Dėl esminių žmogaus teisių problemų,
kylančių teisėsaugos pareigūnams savo veikloje taikant fizinę prievartą
Seimo kontrolierius atliko tyrimą dėl esminių žmogaus teisių problemų, kylančių teisėsaugos
pareigūnams savo veikloje taikant fizinę prievartą. Šio tyrimo metu vertinta Lietuvos Respublikos
teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių pareigūnų fizinės prievartos panaudojimo sąlygas ir
tvarką, ir jų taikymo praktikoje atitiktis tarptautiniams valstybės įsipareigojimams žmogaus teisių
srityje.
Tyrimo metu nustatyta, kad Lietuvos teisės aktų nuostatos iš esmės atspindi tarptautiniuose
žmogaus teisių standartuose dėl fizinės prievartos naudojimo pabrėžiamus teisėtumo, būtinumo,
proporcingumo, adekvatumo, išankstinio perspėjimo apie ketinamas panaudoti fizinio poveikio
priemones, pagarbos žmogaus teisėms principus.
Vis dėlto tyrimo metu pastebėta, kad nevieningas Konvojavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. liepos 29 d.
įsakymu Nr. 1R-240/1V-246 „Dėl konvojavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Konvojavimo taisyklės),
223 punkto nuostatų interpretavimas suponuoja ne tik teisės taikymo problemą, bet ir poreikį tobulinti
galimai prieštaringą teisinį reguliavimą, nes formuluotės „konvojuotojai antrankius arba surišimo
priemones taip pat naudoja“ skirtingas interpretavimas gali neigiamai paveikti konvojuojamo asmens
teisinę padėtį, t. y. pažeisti žmogaus teises, taip pat sudaryti sąlygas pareigūnų piktnaudžiavimui.
Seimo kontrolieriaus vertinimu, Konvojavimo taisyklių 223 punkte nurodytais atvejais naudoti prieš
asmenis specialiąsias priemones pareigūnai turi teisę tik tuomet, kai tai yra neišvengiamai būtina
ir proporcinga priemonė pareigūnams vykdant savo funkcijas ir jeigu kitos (psichinės) poveikio
priemonės nėra veiksmingos.
Tyrimo metu pastebėta ir tai, kad 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES)
2016/343 dėl tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą
teisme aspektų užtikrinimo (toliau – Direktyva) 5 straipsnis („Įtariamųjų ir kaltinamųjų pristatymas“),
kurio l dalyje numatyta, jog valstybės narės imasi tinkamų priemonių užtikrinti, kad įtariamieji ir
kaltinamieji teisme arba visuomenėje nebūtų pristatomi kaltais, naudojant fizinio suvaržymo
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priemones, nėra tinkamai perkeltas į nacionalinę teisę ir Lietuva nesiima visų priemonių užtikrinti,
kad įtariamieji ir kaltinamieji teisme arba visuomenėje nebūtų pristatomi kaltais, prieš juos viešai
naudojant fizinio suvaržymo priemones.
Tyrimo metu surinkti duomenys atskleidė, kad pareigūnai vykdydami užduotis ne visada pasitelkia
vaizdo fiksavimo priemones, todėl fizinės prievartos atvejai neretai būna neužfiksuojami. Seimo
kontrolieriaus nuomone, tokia teisėsaugos pareigūnų praktika sudaro prielaidas žmogaus teisių
pažeidimų rizikai.
Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad praktikoje vis dar susiduriama su perteklinės fizinės prievartos
naudojimo problema. Dėl to būtina imtis priemonių, užtikrinančių, kad pareigūnai griežtai vadovautųsi
jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, prieš naudodami prievartą įvertintų ir atsižvelgtų į
konkrečią situaciją, teisės pažeidimo pobūdį, individualias pažeidėjo savybes, jo pasipriešinimo lygį,
taip pat pasekmes, kurias gali sukelti konkrečios prievartos priemonės panaudojimas, siekiant, kad
pareigūnams nesipriešinantys, pavojaus nekeliantys įtariamieji ir kaltinamieji nepatirtų neproporcingai
jų atžvilgiu naudojamos prievartos ir teisme arba visuomenėje nebūtų pristatomi kaltais.
Atsižvelgdamas į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, Seimo kontrolierius teisingumo ministrui
rekomendavo užtikrinti tinkamą 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES)
2016/343 nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę, siekiant, kad įtariamieji ir kaltinamieji teisme
arba visuomenėje nebūtų pristatomi kaltais viešai naudojant fizinio suvaržymo priemones,
teisingumo ministrui ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui – pakeisti Konvojavimo
taisykles, jų nuostatas tikslinant taip, kad būtų užtikrinta, jog pareigūnai, naudodamiesi jiems
suteikta teise šiame punkte nurodytais atvejais naudoti specialiąsias priemones, neviršytų jų veiklą
reglamentuojančiuose įstatymuose jiems suteiktų įgaliojimų, o teisėsaugos institucijoms – imtis
priemonių užtikrinti, kad pareigūnai fizinę prievartą naudotų laikydamiesi teisės aktuose nustatytų
fizinės prievartos naudojimo sąlygų ir tik išimtiniais atvejais, jei švelnesnės poveikio priemonės yra
(gali būti) neveiksmingos, visi fizinės prievartos panaudojimo atvejai teisės aktų nustatyta tvarka
būtų registruojami bei vertinami, pareigūnams atliekant užduotis, susijusias su galimu poreikiu
panaudoti prievartos priemones, būtų užtikrintas savalaikis, tinkamas, efektyvus vaizdo fiksavimo
priemonių naudojimas.
Tyrimas dėl esminių žmogaus teisių problemų
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento pareigūnų veikloje
Seimo kontrolierius iniciavo tyrimą dėl esminių žmogaus teisių problemų Lietuvos Respublikos
valstybės saugumo departamente9, kurio metu, be kita ko, vertino ir VSD veiklą bei vidaus kontrolę
reglamentuojančių teisės aktų atitikimą žmogaus teisių ir laisvių apsaugos standartams.
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Tyrimo metu nustatyta, jog VSD pareigūnų priimami sprendimai sankcionuojant techninių priemonių
naudojimą bendrąja tvarka (t. y. nesankcionavus teismui), nei prieš juos priimant, nei priėmus,
nėra (į)vertinami nepriklausomos kompetentingos institucijos, toks (į)vertinimas nėra nustatytas
teisės aktuose, todėl keltinas klausimas dėl pareigūnų, naudojančių technines priemones bendrąja
tvarka, piktnaudžiavimo valdžia rizikos. Taip pat nustatyta, kad VSD yra įsteigta direktoriui pavaldi ir
atskaitinga Imuniteto valdyba, tačiau jos tikslas išimtinai susijęs tik su įstaigos saugumo ir apsaugos
užtikrinimu, ji nevykdo įstaigos (pareigūnų) veiklos vertinimo žmogaus teisių apsaugos užtikrinimo
aspektu.
Tyrimo metu Seimo kontrolierius pastebėjo, kad tiek iki 2013 m. sausio 1 d. galiojusiu, tiek galiojančiu
teisiniu reguliavimu nėra nustatyta aiškiai apibrėžto maksimalaus termino priemonių, ribojančių
asmenų privatų gyvenimą, tačiau nesankcionuojamų teismo, taikymui. Dėl to galėtų susidaryti tokios
situacijos, kai priemonių, kuriomis įsiterpiama į privatų asmens gyvenimą, taikymas galėtų trukti
nepagrįstai ilgą laiką, o jų taikymo būtinybė (proporcingumas) ir / arba terminas nebūtų peržiūrimi
nepriklausomo kompetentingo subjekto. Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį į tai, kad kontrolė
turėtų apimti ne tik veiklos teisėtumo, darbuotojų atliekamo darbo vertinimo, bet ir žmogaus teisių
apsaugos standartų laikymosi VSD veikloje užtikrinimą. Be to, VSD vykdomos veiklos pobūdis ir
ypatingas statusas (dėl didelės rizikos pažeisti žmogaus teises) neleidžia šios veiklos subjektui palikti
visiškos savivaldos teisės, todėl turėtų būti nustatytas ir efektyvus išorinis VSD veiklos kontrolės
mechanizmas.
Baigus tyrimą akcentuota, kad pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą kontroliuoti, kaip
žvalgybos institucijos ir žvalgybos pareigūnai įgyvendindami pavestus uždavinius laikosi Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, yra įpareigotas Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio
saugumo ir gynybos komitetas (toliau – NSGK). Be kitų funkcijų, NSGK, atlikdamas parlamentinę
žvalgybos institucijų veiklos kontrolę, turi teisę nagrinėti skundus dėl žvalgybos institucijų
ir žvalgybos pareigūnų veiksmų. Teisė nagrinėti skundus dėl žvalgybos pareigūnų veiksmų,
pažeidžiančių žmogaus teises ir laisves, vykdant žvalgybą ir kontržvalgybą, taip pat numatyta ir
Seimo kontrolieriams. Asmens skundas yra kreipimasis į kompetentingą subjektą prašant apginti
pažeistas teises ar teisėtus interesus. Asmuo, kreipdamasis su skundu dėl jo teisių pažeidimų,
turi pagrįsto pagrindo tikėtis, kad jo skundas bus nuodugniai išnagrinėtas ir pažeistos teisės bus
apgintos, tačiau tiek NSGK, tiek Seimo kontrolierių priimami sprendimai yra rekomendacinio,
neprivalomojo pobūdžio, todėl negali būti laikomi efektyvia ir veiksminga asmens teisių gynybos
priemone.
Taigi, konstatuotina, kad galiojanti Žvalgybos įstatyme nustatyta asmens teisių apsaugos garantija
nėra pakankama, o toks reglamentavimas, kai nėra užtikrinama asmens teisė kreiptis į teismą, nėra
tinkamas ir kelia abejonių, ar šalies teisinėje sistemoje įtvirtintas VSD veiklos kontrolės mechanizmas
atitinka esminius neteisminės kontrolės principus bei užtikrina Europos žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnyje įtvirtintų vertybių apsaugą.
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Atsižvelgdamas į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, Seimo kontrolierius Ministrui Pirmininkui
rekomendavo inicijuoti šiuo metu galiojančio Žvalgybos įstatymo pakeitimą / papildymą, nustatant
maksimalius žvalgybos metodų taikymo terminus, VSD surinktos informacijos naikinimo sąlygas bei
galimybę asmenims efektyviai ginti savo teises teisme. Taip pat Seimo kontrolierius VSD direktoriui
rekomendavo užtikrinti, kad VSD pareigūnų veiklos kontrolė apimtų ir žmogaus teisių apsaugos
standartų laikymosi šio departamento veikloje kontrolę.
Tyrimas dėl esminių žmogaus teisių problemų
dirbančių nuteistųjų valstybinio socialinio draudimo reglamentavimo srityje
Seimo kontrolierius iniciavo tyrimą dėl esminių žmogaus teisių problemų dirbančių nuteistųjų
valstybinio socialinio draudimo reglamentavimo srityje10, kurį atlikdamas vertino, ar šiuo metu
galiojantis teisinis reglamentavimas, kai laikas, kurį laisvės atėmimo bausmes atliekantys nuteistieji
dirba įkalinimo įstaigose, nėra įskaitomas į Nedarbo socialinio draudimo įstatyme bei Socialinio
draudimo pensijų įstatyme numatytus reikiamus šių socialinio draudimo rūšių stažus išmokoms gauti,
proporcingai riboja nuteistų asmenų teisę sukaupti darbo stažą bei ar toks ribojimas neprieštarauja
šalies bausmių vykdymo politikos tikslams.
Tyrimo metu nustatyta, kad, pagal šiuo metu šalyje galiojantį teisinį reglamentavimą, laisvėje
dirbantys asmenys, kurie su draudėju yra susiję darbo teisiniais santykiais (dirba pagal darbo
sutartis) arba darbo santykių esmę atitinkančiais santykiais, yra draudžiami pensijų, ligos, motinystės,
nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniais draudimais, todėl šiuo, draudimo
laikotarpiu, proporcingai didėja jų valstybinio socialinio draudimo stažas atitinkamoms socialinio
draudimo rūšių išmokoms gauti bei socialinės garantijos, kuriomis, esant poreikiui, asmuo gali
pasinaudoti. Išanalizavus teismų formuluojamą praktiką ir mokslininkų pateikiamus argumentus
galima daryti prielaidą, kad laisvės atėmimo vietose ir VĮ „Mūsų amatai“ dirbančių nuteistųjų darbas
(darbinė veikla), jei nuteistųjų darbo (darbinės veiklos) metu sukuriama produkcija arba paslaugos
gali būti / yra teikiamos kitiems asmenims komerciniais tikslais (siekiant gauti pajamų), turi konkrečių
darbo teisiniams santykiams būdingų požymių, todėl, manytina, turėtų būti laikomas darbu, tačiau
laisvės atėmimo bausmes atliekantys pataisos įstaigose ir (arba) VĮ „Mūsų amatai“ dirbantys asmenys
nėra draudžiami nedarbo bei pensijų valstybiniu socialiniu draudimu. Atsižvelgiant į tai darytina
išvada, kad galiojančiu teisiniu reglamentavimu neproporcingai ir nepagrįstai ribojamos dirbančių
nuteistųjų galimybės sąžiningai dirbant kaupti tam tikrai valstybinio socialinio draudimo išmokai
reikalingą stažą bei taip įgyti teisę į socialines garantijas.
Tyrimo metu taip pat nustatyta, jog, nors de jure BVK 129 str. palieka galimybę laisvės atėmimo
bausmes atliekantiems asmenims valstybiniu socialiniu draudimu draustis savanoriškai, taip jiems
patiems perkeliant atsakomybę už jų socialines garantijas ateityje, de facto laisvės atėmimo bausmes
10

Seimo kontrolieriaus ataskaita „Dėl esminių žmogaus teisių problemų nuteistųjų valstybinio socialinio draudimo
reglamentavimo srityje“ Nr. NŽTI-2018/1-2.
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atliekantys asmenys savanoriškai gali draustis tik ligos socialiniu draudimu ir motinystės socialiniu
draudimu, tačiau toks teisinis reglamentavimas neprisideda prie socialinių garantijų užtikrinimo
nuteistiesiems išėjus iš įkalinimo įstaigos, taip sudarant prielaidas ilgalaikes laisvės atėmimo bausmes
atlikusių asmenų socialinei atskirčiai jiems grįžus į laisvę.
Atsižvelgdamas į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, Seimo kontrolierius Vyriausybei rekomendavo
svarstyti galimybę visus laisvės atėmimo bausmes atliekančius dirbančius asmenis (taip pat ir tuos,
kurie dirba laisvės atėmimo vietų įstaigose bei VĮ „Mūsų amatai“) įtraukti į valstybinio socialinio
draudimo sistemą, juos apdraudžiant pensijų socialiniu draudimu bei nedarbo socialiniu draudimu.
Tyrimas dėl esminių žmogaus teisių problemų,
susijusių su draudimu rūkyti Laisvės atėmimo vietų ligoninės teritorijoje
Seimo kontrolierius atliko tyrimą dėl esminių žmogaus teisių problemų, susijusių su draudimu rūkyti
Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau ir – LAVL) teritorijoje, kurio metu vertino galiojantį teisinį
reguliavimą bei kitą tyrimo metu surinktą informaciją.
Atliekant tyrimą nustatyta, kad pagal LAVL nuostatus ir LAVL vidaus tvarkos taisykles yra išskiriamos
dvi šioje ligoninėje laikomų asmenų grupės, t. y. (1) pacientai bei (2) nuteistieji, atliekantys laisvės
atėmimo bausmę LAVL. Taigi šiuo metu LAVL yra ir bausmių vykdymo, ir gydymo įstaiga. Atsižvelgiant
į tai, minėtoje įstaigoje laikomiems asmenims ir dirbančiam personalui privaloma laikytis ne tik laisvės
atėmimo vietų įstaigų, bet ir gydymo įstaigų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.
Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą prekiauti tabako gaminiais ir rūkyti (vartoti tabako gaminius
ir elektronines cigaretes) draudžiama be išimties visose sveikatos priežiūros įstaigose, o laisvės
atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems draudžiama turėti tabako gaminių laisvės atėmimo
vietų ligoninių stacionaruose ir pataisos įstaigų sveikatos priežiūros tarnybų antrinės ambulatorinės
asmens sveikatos priežiūros padaliniuose. Atsižvelgiant į tai, minėti draudimai privalo būti taikomi
tiek LAVL pacientams, tiek ir nuteistiesiems, kurie šioje įstaigoje atlieka laisvės atėmimo bausmę.
Draudimas laisvės atėmimo vietų ligoninėse ir jų teritorijose parduoti ir rūkyti tabako gaminius
įtvirtintas įstatymu ir yra absoliutus, nepaisant asmenų, esančių jose, statuso, nors tiek pagal
Bausmių vykdymo kodeksą, tiek pagal Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisykles kitose pataisos vietų
įstaigose bausmę atliekantys pilnamečiai nuteistieji turi teisę įsigyti tabako gaminių ir reikmenų
bei rūkyti. Atsižvelgiant į tai, Seimo kontrolierius pripažino, kad tie nuteistieji, kurie buvo perkelti
tęsti bausmės atlikimą į LAVL ir iki jų perkėlimo turėjo teisę įsigyti tabako gaminių ir reikmenų
bei rūkyti, atsidūrė prastesnėje padėtyje, lyginant su tais nuteistaisiais, kurie buvo perkelti į kitas
pataisos vietų įstaigas.
Siekdamas užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiamas asmenų, kurie į LAVL buvo perkelti atlikti laisvės
atėmimo bausmę ir kurie nėra LAVL pacientai, lygiateisiškumo principas, Seimo kontrolierius kreipėsi į
Teisingumo, Sveikatos apsaugos ministerijas, Kalėjimų departamentą ir Narkotikų, tabako ir alkoholio
kontrolės departamentą dėl paaiškinimų bei ekspertinės nuomonės pateikimo.
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Pagal kompetenciją įvertinusios Seimo kontrolieriaus prašymą, minėtos institucijos informavo, jog
siekdamos suderinti rūkančiųjų ir nerūkančiųjų interesus nagrinėjamu klausimu, Narkotikų, tabako
ir alkoholio kontrolės departamento, Kalėjimų departamento, Teisingumo bei Sveikatos apsaugos
ministerijų atstovai organizavo tarpinstitucinį posėdį, kuriame bendru sutarimu pripažinta, jog tabako
gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimas nėra draudžiamas Lietuvos Respublikoje, o suimtųjų ir
nuteistųjų specifinis statusas nesudaro šiems asmenims sąlygų šiuos gaminius įsigyti ir vartoti kitose
vietose. Pasitarimo metu taip pat atkreiptas dėmesys į tai, kad laisvės atėmimo vietų ligoninėse ir
jų teritorijose gyvenantys ir gydomi nuteistieji (sulaikytieji) negali įsigyti ir vartoti tabako gaminių.
Pasitarimo dalyviai nutarė inicijuoti Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės
įstatymo pakeitimą, numatant išimtį iš absoliutaus draudimo pataisos vietų įstaigose prekiauti tabako
gaminiais nuotolinės prekybos būdu bei vartoti tabako gaminius ir elektronines cigaretes laisvės
atėmimo vietų ligoninėse ir jų teritorijoje.
Vėliau Teisingumo ministerija Seimo kontrolierių informavo apie parengtus įstatymų projektus,
kuriais siekiama, kad Laisvės atėmimo vietų ligoninė prarastų pataisos įstaigos statusą. Teisingumo
ministerijos atstovų teigimu, jei bus pritarta siūlomiems įstatymų projektams, LAVL nebebūtų laikomi
nuteistieji, kuriems nereikalingos stacionarios sveikatos priežiūros paslaugos.

PAREIŠKĖJŲ SKUNDUOSE
IR SEIMO KONTROLIERIŲ INICIATYVA ATLIKTUOSE TYRIMUOSE
KELIAMŲ SVARBIAUSIŲ PROBLEMŲ ANALIZĖ
2019 m. daugiau nei 1/3 skundų, kurie pateikti Seimo kontrolierių įstaigai, buvo gauta iš įkalintų
asmenų. Didelis besikreipiančių kalinių skaičius, viena vertus, rodo pasitikėjimą Seimo kontrolieriumi
bei užtikrinamą teisę įkalintiems asmenims teikti skundus ir skųsti pareigūnų veiksmus (neveikimą),
kita vertus – tai yra vis dar lėtai įkalinimo vietose vykstančių pokyčių atspindys.
Įkalintų asmenų skunduose keliamos problemos
EŽTT praktikoje akcentuojama, jog Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija
įpareigoja valstybę užtikrinti, kad asmens kalinimo sąlygos nepažeistų jo žmogiškojo orumo, kad šios
priemonės vykdymo būdas ir metodas nesukeltų jam tokių kančių ir sunkumų, kurių intensyvumas
viršytų neišvengiamai kalinimui būdingą kentėjimo laipsnį ir kad, atsižvelgiant į praktinius su įkalinimu
susijusius poreikius, būtų adekvačiai užtikrinama jo sveikata ir gerovė.
Valstybės pareiga užtikrinti žmogaus orumo apsaugą ir gynimą reiškia ir tai, kad valstybės institucijos
ir pareigūnai negali nepagrįstai riboti žmogaus teisių ir laisvių, žmogaus traktuoti vien kaip subjekto,
priklausančio tam tikrai socialinei, ekonominei, profesinei ar kitokiai kategorijai.

SVARBUS KIEKVIENAS

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2019 metų veiklos ataskaita

29

Akivaizdu, kad baudžiamajame įstatyme nustatytų sankcijų, susijusių su asmens laisvės ribojimu,
sukeliamos neigiamos pasekmės sudaro būtinąjį bausmės elementą, tačiau valstybė, taikydama
asmenims įstatyme įtvirtintus laisvės suvaržymus, prisiima dėl šių asmenų atsakomybę, inter alia,
pozityvias pareigas užtikrinti, kad asmuo laisvės atėmimo vietose nepatirtų didesnių ribojimų nei tie,
kurie paprastai būdingi laisvės atėmimo bausmės įgyvendinimui.
Dėl teisės pasimatyti su artimaisiais
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija pripažįstama kiekvieno asmens
teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą bei susirašinėjimą. Europos Tarybos Ministrų Komitetas
rekomendacijoje šalims narėms Nr. R (2006)2 „Dėl Europos kalėjimų taisyklių“ suformavo standartus,
nustatančius pareigas kalėjimo administracijai, kad šių teisių įgyvendinimas būtų užtikrinamas ir
įkalintiems asmenims.
EŽTT yra pabrėžęs, kad labai svarbi kalinių teisės į šeimos gyvenimo gerbimą dalis yra galimybė
bendrauti su artimaisiais, įskaitant ir pasimatymus, kurie kalinamųjų resocializacijos procese
laikomi ypač svarbia komunikacijos forma. Ryšys su išoriniu pasauliu yra gyvybiškai svarbus norint
neutralizuoti galimą žalingą įkalinimo poveikį. Europos kalėjimų taisyklėse nustatyta, kad valdžios
institucijos, bausmių vykdymo procese siekdamos taip pat ir tinkamos įkalintų asmenų resocializacijos,
privalo suteikti galimybę arba, jeigu reikia, padėti jiems palaikyti ryšius su artimaisiais. Bet kokie
teisės bendrauti apribojimai turi atitikti įstatymus, jais turi būti siekiama teisėto tikslo ir jie turi būti
proporcingi. Be to, netgi kilus grėsmei, šeimos narių vizitai neturėtų būti draudžiami, tik proporcingai
padidinta jų priežiūra.

Seimo kontrolierius gavo nuteistosios, gydomos Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, skundą, kuriame
nurodoma, kad LAVL Tuberkuliozės skyriuje ji yra gydoma daugiau nei metai, tačiau per visą gydymosi
laikotarpį jai neleidžiami kontaktiniai pasimatymai su artimaisiais, neskatinamos jokios socialinių
ryšių palaikymo formos ir realiai nevykdomos socialinės reabilitacijos priemonės.
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad sprendimas nesuteikti pasimatymų buvo priimtas dėl nuteistosios
sveikatos būklės ir pavojaus užkrėsti kitus asmenis, o socialinės reabilitacijos ir užimtumo priemonės –
daugiau imitacinės ir realiai netaikomos.
Pažymoje Seimo kontrolierius atkreipė pareigūnų dėmesį, kad galimybė atlikti religines apeigas,
susitikti su dvasininku yra ne tik teisės išpažinti religiją užtikrinimas, bet ir svarbi socialinės reabilitacijos
dalis, kaip ir sportas bei kitoks aktyvus laisvalaikio leidimo būdas. Dėl to įkalinimo įstaigos, siekdamos
įgyvendinti bausmių vykdymo tikslus, turi pozityvią pareigą imtis priemonių užtikrinti, kad susitikimai
su dvasininkais ir religinių bendruomenių atstovais vyktų realiai, o visi pageidaujantys sportuoti
nuteistieji turėtų galimybę užsiimti aktyvia veikla. Seimo kontrolierius išreiškė nuomonę, kad teisė
dalyvauti konkrečiose religinėse apeigose arba naudotis dvasininko paslaugomis, galimybė sportuoti
bei užsiimti įvairiomis veiklomis neturi būti ribojama.
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Seimo kontrolierius pažymoje išanalizavo teisinį reglamentavimą, užsienio šalių patirtį bei Europos
kankinimo ir nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudimo prevencijos komiteto (toliau ir – CPT)
ataskaitose pateikiamas išvadas dėl tuberkulioze sergančių nuteistųjų kalinimo sąlygų ir padarė
išvadas, kad, iki minimumo apribojant sergančių nuteistųjų galimybę palaikyti glaudžius santykius
su artimaisiais, apribojant galimybę dalyvauti socialinės reabilitacijos programose, nevykdant elgesio
pataisos programų, yra neproporcingai varžomos sergančių nuteistųjų teisės, ir tai kelia pagrįstų
abejonių, ar toks sergančių nuteistųjų neproporcingas izoliavimas leis pasiekti bausmės vykdymo
tikslus.
Seimo kontrolieriaus nuomone, sergantiems atvira plaučių tuberkulioze ir ilgą laiką besigydantiems
LAVL, turėtų būti užtikrinta teisė palaikyti prasmingą ryšį su artimaisiais, neatmetant galimybės
išnaudoti ir kitas bendravimo formas, pavyzdžiui, pasitelkti virtualaus ryšio priemones (vaizdo
skambučius ar pan.).
Tyrimo metu nustatęs, kad teisė į ilgalaikius pasimatymus nuo tuberkuliozės besigydantiems
nuteistiesiems buvo apribota LAVL direktoriaus įsakymu, Seimo kontrolierius, be kita ko, konstatavo,
jog nuteistųjų teisių ribojimai gali būti nustatyti tik įstatymu, o žemesnės galios teisės aktas negali
prieštarauti aukštesnės galios teisės aktui (Bausmių vykdymo kodeksui) (2019-09-30 pažyma Nr. 4D2018/1-1336).

Seimo kontrolierius gavo nuteistojo skundą dėl jo teisės į pasimatymus su sutuoktine pažeidimo.
Tyrimo metu nustatyta, kad pareiškėjas susituokė su nuteistąja, tačiau vienas iš jiems skirtų pasimatymų
neįvyko, nes sutuoktinė nebuvo atvežta į pareiškėjo pataisos namus dėl vietų konvojavimo mašinoje
trūkumo. Seimo kontrolierius pažymoje pabrėžė, kad asmens sulaikymas ar įkalinimas savo prigimtimi
yra privataus ir šeimos gyvenimo ribojimas, tačiau toks ribojimas negali paneigti pačios teisės esmės.
Dėl šios priežasties kalinčio asmens teisės į šeimos gerbimą būtinoji dalis yra tai, kad įkalinimo įstaigos
administracija turi padėti palaikyti veiksmingą bendravimą su artimais šeimos nariais.
Įvertinęs aplinkybes, Seimo kontrolierius priėjo išvados, kad pataisos įstaigos administracija
netinkamai organizavo savo darbą ir neužtikrino pareiškėjo teisės pasimatyti su sutuoktine
(2019-07-22 pažyma Nr. 4D-2019/1-591).
Dėl teisės į mokslą
Teisė į mokslą yra viena iš fundamentaliųjų socialinių, ekonominių ir kultūrinių teisių. Įkalinimo
įstaigose nuteistųjų švietimas yra vienas svarbiausių sėkmingos jų resocializacijos veiksnių, kuris
padeda kurti humaniškesnę aplinką, pagerinti įkalinimo sąlygas ir atlikusiam bausmę nuteistajam
sklandžiau grįžti į bendruomenę.
Bausmių vykdymo politiką įgyvendinančios institucijos pripažįsta, kad nusikalstamą elgesį neretai
lemia socialiniai demografiniai veiksniai, tarp kurių, ir išsilavinimas, t. y. pastebima tendencija, kad
asocialių tradicijų įtakai pasiduoti labiau linkę žemesnio išsilavinimo, nesavarankiško mąstymo
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asmenys, dažnai ir iki patekimo į laisvės atėmimo vietas gyvenę asocialiai. Mokslinių tyrimų
duomenimis, šiuo metu nuteistųjų išsilavinimo lygis yra labai žemas (vos keli procentai nuteistųjų
yra įgiję aukštąjį išsilavinimą), bet aukštojo mokslo norėtų siekti gerokai daugiau nuteistųjų, kurie taip
pat mano, kad švietimas galėtų būti puiki priemonė nuo pakartotinio nusikalstamumo bei paskata
teisėtam gyvenimui pradėti.

Seimo kontrolierius gavo kalinčio asmens skundą dėl galimybės studijuoti aukštojoje mokykloje
ribojimo. Tyrimo metu ombudsmenas nustatė, kad teisės aktai nereglamentuoja suimtųjų / nuteistųjų
aukštojo mokslo proceso organizavimo. Pataisos įstaigos, gavusios suimtųjų / nuteistųjų prašymus
sudaryti sąlygas studijuoti aukštosiose mokyklose, kiekvieną kartą individualiai sprendžia tokių
prašymų tenkinimo klausimą.
Pažymoje Seimo kontrolierius konstatavo, kad nevienoda laisvės atėmimo vietose susiklosčiusi
klausimo, susijusio su suimtųjų / nuteistųjų galimybėmis siekti aukštojo mokslo, sprendimo praktika
suponuoja tai, jog suimtųjų / nuteistųjų galimybės įgyti aukštąjį išsilavinimą priklauso išskirtinai
nuo laisvės atėmimo vietos pareigūnų valios, t. y. būtent šie pareigūnai sprendžia, ar suimtasis /
nuteistasis apskritai gali stoti į aukštąją mokyklą, jei taip, kokia tvarka studijos bus organizuojamos,
ar bus sudarytos sąlygos, būtinos kokybiškam mokymuisi. Pažymoje Seimo kontrolierius sprendė,
kad pareigūnai piktnaudžiavo jiems suteikta diskrecija ir vengė ne tik organizuoti studijų procesą
nuotoliniu būdu, bet ir teikti informaciją nuteistajam apie studijavimo aukštojoje mokykloje
galimybes alternatyviais būdais. Seimo kontrolierius vertino, jog, atsižvelgiant į teigiamą švietimo
įtaką bei bausmių vykdymo tikslus, pataisos įstaigos turėtų siekti, kad jose esantiems asmenims būtų
sudarytos galimybės įgyti ne tik pradinį, pagrindinį, vidurinį ar profesinį išsilavinimą, bet ir siekti
aukštojo mokslo.
Šiuo metu yra parengtas Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo projektas, kuriame yra nustatyta
galimybė laisvės atėmimo vietose esantiems asmenims siekti aukštojo mokslo Kalėjimų departamento
direktoriaus nustatyta tvarka (ši tvarka turėtų būti priimta įsigaliojus Bausmių vykdymo kodekso
pakeitimams) (2019-08-20 pažyma Nr. 4D-2017/1-813;1523).
Materialinis buitinis aprūpinimas
EŽTT praktikoje akcentuojama, jog Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija
įpareigoja valstybę užtikrinti, kad asmens kalinimo sąlygos nepažeistų jo žmogiškojo orumo, kad šios
priemonės vykdymo būdas ir metodas nesukeltų jam tokių kančių ir sunkumų, kurių intensyvumas
viršytų neišvengiamai kalinimui būdingą kentėjimo laipsnį ir kad, atsižvelgiant į praktinius su įkalinimu
susijusius poreikius, būtų adekvačiai užtikrinama jo sveikata ir gerovė.
Nors gyvenimo sąlygos įkalinimo įstaigose yra svarbi prielaida laisvės atėmimo bausmės tikslams
pasiekti, tokių sąlygų pakankamai žemas lygis tebėra iššūkis daugeliui pataisos įstaigų. Netinkamos
gyvenimo sąlygos daro neigiamą įtaką nuteistųjų reabilitacijai ir socialinei integracijai, o kai kuriais
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atvejais valstybės negebėjimas suteikti tinkamą gyvenamąją aplinką gali būti laikomas netgi
nežmonišku ir žeminančiu elgesiu, taigi ir tarptautinių žmogaus teisių pažeidimu. Neatsiejama
nuteistųjų tinkamos gyvenamosios aplinkos dalimi yra tinkamas jų materialinis buitinis aprūpinimas.
Pagal tarptautinius žmogaus teisių standartus reikalaujama, kad kaliniai, neturintys nuosavų
tinkamų drabužių, turi būti aprūpinami rūbais, atitinkančiais klimatą. Tokie drabužiai jokiu būdu
negali žeisti kalinių savigarbos, jie turi būti geros būklės (turi būti sudarytos sąlygos juos skalbti
ir džiovinti) ir prireikus pakeičiami. Reikalavimai įkalintų asmenų rūbų kokybei neatsiejamai susiję
su tinkamos higienos užtikrinimu. Taigi, nors higienos reikalavimų turi laikytis tiek laisvės atėmimo
įstaiga, tiek nuteistieji, pareiga sudaryti sąlygas nuteistiesiems palaikyti asmens higieną tenka
laisvės atėmimo įstaigai, t. y., ji turi užtikrinti, kad nuteistieji bus aprūpinti higienos priemonėmis,
turės geras sąlygas nusiprausti, galimybę dėvėti tinkamus drabužius, sudarytas sąlygas juos skalbti
ir džiovinti.

Seimo kontrolierius gavo nuteistojo skundą, kad pataisos įstaiga neužtikrina tinkamo materialinio
buitinio aprūpinimo, t. y. neišduoda adatos ir siūlo bei nesudaro galimybės pasitaisyti suplyšusius jo
turimus drabužius. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad pataisos įstaigos administracija šią problemą
nuteistajam siūlo spręsti įpareigojant nuteisto asmens artimuosius arba kitus trečiuosius asmenis
pasirūpinti jo suplyšusiais drabužiais.
Seimo kontrolierius atkreipė pareigūnų dėmesį į tai, kad nuteistųjų bendravimas su artimaisiais yra
tiesiogiai susijęs su asmens socialinių ryšių palaikymu, bet niekaip negali būti siejamas su įpareigojimu
siūti / taisyti jų drabužius. Reali galimybė nuteistajam palaikyti tinkamą drabužių būklę turi būti ne
tik nuteistojo, bet ir pataisos įstaigos interesas bei pareiga. Seimo kontrolierius pažymėjo, kad, nors
teisės aktai nereglamentuoja galimybės įsigyti adatą ir siūlų, tačiau labai svarbu įvertinti konkretaus
asmens atvejį ne tik formaliai, bet ir realiai – ar proporcinga neduoti nuteistajam siuvimo reikmenų
arba nesudaryti sąlygų susitvarkyti drabužius pačiam, reikalaujant, kad nuteistasis įpareigotų
artimuosius rūpintis jo drabužiais. Seimo kontrolieriaus nuomone, tokia situacija sudaro prielaidas
pažeisti žmogiškąjį orumą.
Seimo kontrolierius darė išvadą, kad pareigūnai, neužtikrindami nuteistajam galimybės
susitaisyti suplyšusių rūbų, nesprendė jam kilusios problemos, tik pateikė formalius atsakymus
į prašymus, todėl pripažino pareigūnus netinkamai vykdžius savo funkcijas (2019-10-31 pažyma
Nr. 4D-2019/1-1262).

Kitas Seimo kontrolieriaus nagrinėtas skundas buvo susijęs su tuo, kad nuteistasis, planuodamas vizitą
iš pataisos įstaigos į LAVL, kreipėsi į administraciją, prašydamas iš labdaros fondo skirti striukę, nes
tuo metu buvo lapkričio mėnuo ir lauke buvo šalta, o šiltų rūbų jis neturėjo. Striukė nebuvo išduota,
kadangi nuteistasis nebuvo laikomas nemokiu, tai yra, per mėnesį iki prašymo padavimo pareiškėjas
išleido 151,07 Eur sumą (prašymo pateikimo dieną sąskaitoje pakankamai pinigų neturėjo).
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Atlikęs tyrimą Seimo kontrolierius pažymoje konstatavo, kad, atsižvelgiant į pozityvią valstybės
pareigą rūpintis nuteistaisiais ir esant situacijai, kai asmuo, nors ir yra mokus, bet dėl tam tikrų
priežasčių prasidėjus šaltajam sezonui neturi šiltų rūbų, įkalinimo įstaigai tenka pareiga kelionės
laikotarpiu tokį asmenį aprūpinti šiltais laikinais (skolinamais) drabužiais (2019-02-27 pažyma
Nr. 4D-2018/1-1508).

Seimo kontrolierius gavo suimtojo skundą dėl neišduodamų būtinų higienos reikmenų. Skunde
pareiškėjas teigė, kad yra nemokus, nes sąskaitoje turimos lėšos, kurios viršijo 0,5 bazinės socialinės
išmokos dydžio pinigų sumą, buvo rezervuotos ir skirtos įstaigoje prarastos asmens tapatybės kortelės
gaminimo išlaidoms apmokėti, tačiau įstaigos administracija nesuteikia būtinų higienos reikmenų,
nes jo sąskaitoje pinigų yra.
Atlikęs tyrimą, Seimo kontrolierius konstatavo, kad pareigūnai, neskirdami suimtajam higienos
priemonių, formaliai teisingai taikė teisės normas, tačiau atkreipė pareigūnų dėmesį į tai, jog reali
galimybė nuteistajam palaikyti asmens higieną turi būti ne tik suimtojo, bet ir įstaigos interesas.
Pažymėjo, kad, nors iki prašymo pateikimo dienos asmens sąskaitoje turima suma nežymiai viršijo
0,5 bazinės socialinės išmokos dydžio sumą, tačiau ši suma buvo skirta pamestos asmens tapatybės
kortelės pagaminimo išlaidoms apmokėti. Seimo kontrolierius pabrėžė, kad, vertinant aplinkybes,
kurioms esant asmuo įgyja teisę būti aprūpintas higienos reikmenimis, labai svarbu įvertinti konkretaus
asmens atvejį ne tik formaliai, bet ir realiai – ar proporcinga nesuteikti suimtajam būtiniausių higienos
reikmenų, kai jo piniginės lėšos buvo panaudotos pamestam asmens dokumentui įsigyti. Kartu Seimo
kontrolierius rekomendavo įstaigos vadovui išsiaiškinti, kokiomis aplinkybėmis įstaigoje galėjo dingti
suimtojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, nors jis turėtų būti saugomas asmens byloje
(2019-05-22 pažyma Nr. 4D-2018/1-36).

Į Seimo kontrolierių su skundu kreipėsi nuteistasis, kuriam pataisos įstaiga nesudarė galimybės
išsiskalbti savo drabužius.
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad viršutinių drabužių skalbimo paslauga kalinamieji gali pasinaudoti,
jeigu jų asmeninėse sąskaitose yra pakankamas pinigų likutis sumokėti už tokią paslaugą; nemokūs
asmenys vieną komplektą viršutinių drabužių gali išsiskalbti nemokamai, bet ne dažniau kaip kartą
per mėnesį. Negaunantis piniginių įplaukų asmuo ir tas, kurio nelanko giminės bei artimieji, rašo
prašymą dėl galimybės įstaigos skalbykloje išskalbti vieną komplektą sezoninių viršutinių drabužių.
Su tokiu prašymu asmuo gali kreiptis ne dažniau kaip kartą per mėnesį. Taigi kalinamam asmeniui
galimybė nemokamai išsiskalbti viršutinius drabužius bus sudaryta tik tuo atveju, jeigu sąskaitoje
nebus piniginių įplaukų ir jeigu jo nelankys giminės ir artimieji. Seimo kontrolierius atkreipė pareigūnų
dėmesį į tai, kad įkalintų asmenų bendravimas su artimaisiais yra tiesiogiai susijęs su asmens socialinių
ryšių palaikymu, bet niekaip negali būti siejamas su suimtojo ar nuteistojo drabužių skalbimo arba
kitų asmens higienos poreikių tenkinimu. Kartu pažymoje Seimo kontrolierius konstatavo, kad
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aplinkybė, jog įkalintą asmenį lanko motina arba kiti artimieji, negali būti pakankamas pagrindas
netekti galimybės pasinaudoti nemokama viršutinių drabužių skalbimo paslauga, taip apsunkinant
sąlygas tinkamai higienai palaikyti.
Seimo kontrolieriaus priėjo prie išvados, kad toks vidaus teisės akte numatytas reikalavimas, kai
nuteistasis ar suimtasis, norėdamas nemokamai išskalbti viršutinius drabužius, turi būti socialiai
neaktyvus, t. y. jo turi nelankyti giminės ir artimieji, yra akivaizdžiai neproporcingas bei asmenų teisę
ir galimybę pasinaudoti drabužių skalbimo paslauga neabejotinai varžo labiau, nei tai būtina (201912-17 pažyma Nr. 4D-2019/1-1133).

Seimo kontrolierius gavo suimtojo skundą dėl teisės į orumo nežeminančias laikymo pataisos
įstaigoje sąlygas neužtikrinimo. Asmuo kreipėsi į įstaigos administraciją dėl galimybės šios įstaigos
parduotuvėje įsigyti oro gaiviklį, nes tualetas nėra atskirtas nuo gyvenamosios patalpos, nėra
ventiliacijos.
Tyrimo metu nustatyta, kad pataisos įstaiga nesudarė galimybės įsigyti oro gaiviklį, nes tokia prekė
nenumatyta Suimtiesiems leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų
daiktų sąraše (teisės akte), nors kitose šalies pataisos įstaigose tokią prekę galima įsigyti.
Seimo kontrolierius pažymėjo, kad pataisos įstaigos pareigūnai visuomet turėtų vadovautis ir etinėmis
nuostatomis, kurios įpareigoja elgtis su kaliniais humaniškai ir gerbiant prigimtinę žmogaus teisę į
orumą. Kiekvienos ginčo situacijos sprendimas turėtų vykti derinant veiksmingumą, funkcionalumą,
racionalumą ir žmogaus teisių apsaugą, be kita ko, vadovaujantis ir protingumo principu. Būtent
protingumo principas yra vienas iš valstybės institucijų instrumentų šioms sprendžiant suimtųjų /
nuteistųjų teisės normomis reglamentuojamose socialinių santykių srityse kylančius ginčus. Būtinas
protingas taikomų priemonių funkcionalumo ir konkrečioje situacijoje dalyvaujančių asmenų teisių
apimties derinys, ypač šiuo atveju atsižvelgiant į aplinkybę, jog gyvenamoji (kalinimo) aplinka
akivaizdžiai neatitinka tarptautinių žmogaus teisių standartų, nes gyvenamosios patalpos nėra
atskirtos nuo tualeto (2019-02-27 pažyma Nr. 4D-2018/1-1175/1176).
Dėl pataisos įstaigų pareigūnų įgaliojimų perdavimo
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad viešojo administravimo
subjekto priimto administracinio akto teisėtumo klausimas turėtų būti sprendžiamas taikant įgalinimų
ribų (intra vires / ultra vires) kriterijų. Viešojoje teisėje veikiantys įstatymo viršenybės ir teisinio
apibrėžtumo principai lemia tai, kad visi viešojo administravimo subjektai turi tik tokius įgalinimus, kurie
jiems yra suteikti konkrečiomis teisės aktų nuostatomis, plečiamas valdymo institucijų kompetencijos
aiškinimas yra negalimas; administracinis aktas, priimtas viešojo administravimo (valstybės valdymo)
subjektui viršijus savo įstatyminės kompetencijos ribas (ultra vires), yra besąlygiškai neteisėtas ir
naikintinas.
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Viešojo administravimo subjekto įgalinimo ribų klausimas taip pat susijęs ir su viešojo administravimo
funkcijos delegavimo draudimu. Viešąjį administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose
viešojo administravimo subjektams imperatyviai draudžiama deleguoti savo viešojo administravimo
įgaliojimus, susijusius su valdžios funkcijų įgyvendinimu. Konstitucinis Teismas ne kartą yra
konstatavęs, kad vykdomosios valdžios įgaliojimai negali būti perduodami. Atsižvelgiant į tai, ir viešojo
administravimo įgaliojimai, kurie susiję su vykdomosios valdžios įgyvendinimu (subordinaciniais
administraciniais santykiais), negali būti perduoti kitiems asmenims. Toks draudimas yra teisės
viršenybės principo dalis.

Seimo kontrolierius gavo neįgalaus nuteistojo skundą, kuriame nurodyta, kad jis serga atvira plaučių
tuberkuliozės forma, tačiau besigydydamas LAVL privalo pats atlikti palatos dezinfekciją ir visus
valymo / tvarkymo darbus, nes tokia pareiga jam nustatyta teisės aktuose.
Tyrimo metu nustatyta, kad, nors pagal bausmių vykdymo įstatymus asmens sveikatos priežiūra
pataisos įstaigose turi būti organizuojama ir atliekama pagal sveikatos apsaugą reglamentuojančius
įstatymus, t. y. Laisvės atėmimo vietų ligoninėje besigydantys asmenys turi gauti vienodas sveikatos
priežiūros paslaugas kaip ir kitose įstaigose besigydantys pacientai, šiems ligoniams vidaus teisės
aktais buvo nustatytos ir pareigos, kurioms atlikti reikia turėti specialių žinių bei atitinkamą kvalifikaciją.
Įvertinęs teisės aktuose nustatytus reikalavimus dėl sveikatos priežiūros įstaigų patalpų dezinfekcijos
ir valymo, Seimo kontrolierius atkreipė pareigūnų dėmesį, kad Lietuvos higienos normoje HN 471:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ yra įsakmiai nurodyta, jog
valymo ir dezinfekcijos darbus gali atlikti ir atsakomybę dėl vykdomų darbų kokybės turi prisiimti
tik sveikatos priežiūros įstaigos ar tokias paslaugas teikiančių įmonių darbuotojai, tačiau ne patys
besigydantys pacientai, o pagrindinio palatų valymo ir dezinfekavimo metu patalpose apskritai neturi
būti pacientų. Kartu Seimo kontrolieriui kilo pagrįstų abejonių dėl sergančių nuteistųjų atliekamų
valymo darbų kokybės ir dezinfekcijos taisyklių laikymosi Laisvės atėmimo vietų ligoninėje užtikrinimo.
Atlikus tyrimą konstatuota, kad LAVL teisės aktais nustatyti įpareigojimai – užtikrinti higienos normų
reikalavimų laikymąsi – negali būti perduoti kitiems asmenims, t. y. ligoniams, bei tai, jog, akivaizdžiai
nesivadovaujant teisės aktų, skirtų infekcijų kontrolei, reikalavimais, negali būti pasiekti gydymo tikslai,
o nekokybiškai atliekami valymo darbai gali turėti įtakos netgi užkrečiamos infekcinės ligos plitimui.
Pareiškėjo skundą Seimo kontrolierius pripažino pagrįstu, konstatavęs, kad LAVL besigydantys
nuteistieji nepagrįstai verčiami valyti ir dezinfekuoti palatas, nes tai turi daryti tik gydymo įstaigos
arba specialių tarnybų darbuotojai (2019-10-31 pažyma Nr. 4D-2018/1-1369).

Į Seimo kontrolierių kreipėsi nuteistasis, kuris informavo, kad pataisos įstaigos administracija
nenagrinėja jo kreipimųsi (dėl netinkamo maitinimo, per aukštų prekių kainų bei per mažo būtiniausių
prekių asortimento pataisos įstaigos parduotuvėje), tiesiog juos persiųsdama atitinkamiems
maitinimą bei prekybą organizuojantiems privatiems juridiniams asmenims.

SVARBUS KIEKVIENAS

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2019 metų veiklos ataskaita

36

Atlikęs tyrimą Seimo kontrolierius konstatavo, kad teisės aktuose pataisos namų administracijai yra
nustatyta pareiga ne tik užtikrinti tinkamą nuteistųjų maitinimą, bet ir kontroliuoti jo kokybę, taip pat
nuolat kontroliuoti parduotuvėje parduodamų maisto produktų ir būtiniausių reikmenų kainas. Tai reiškia,
kad visi nuteistiesiems kylantys klausimai, susiję su jų maitinimu bei parduotuvėje parduodamų prekių
kainomis, laikytini bausmių vykdymo dalimi ir yra laisvės atėmimo vietos administracijos kompetencija.
Pažymoje akcentuota, kad jokie teisės aktai nenumato galimybių pataisos įstaigoms nustatytos pareigos
perkelti privačiam subjektui, todėl pataisos įstaigų administracijos su privačiomis įmonėmis sudarytų
sutarčių nuostatos dėl įpareigojimo nagrinėti nuteistųjų / suimtųjų skundus laikytinos netinkamomis.
Kartu Seimo kontrolierius atkreipė pareigūnų dėmesį, kad pataisos įstaigos administracija,
nepagrįstai perkeldama pareigą privatiems subjektams nagrinėti su bausmės atlikimu susijusius
nuteistojo kreipimusis, paneigė pareiškėjo teisę nustatyta tvarka skųsti pareigūnų veiksmus
(neveikimą) dėl tinkamo maitinimo organizavimo bei prekių kainų kontrolės neužtikrinimo
(2019-10-18 pažyma Nr. 4D-2019/1-34/149).

Kita dalis 2019 m. gautų skundų buvo dėl valstybės, savivaldybės institucijų, įstaigų pareigūnų
piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo
srityje. Pareiškėjų skunduose buvo keliamos problemos dėl techninių eismo reguliavimo priemonių
įrengimo ir priežiūros, komunalinių atliekų tvarkymo, teisės aktų, reglamentuojančių prašymų nagrinėjimą,
reikalavimų nevykdymo Aplinkos ministerijoje, teisinio reguliavimo aiškumo trūkumų šilumos tiekimo,
vartojimo, apskaitos srityje, teisinio reguliavimo tobulinimo vilkinimo, prastos ūkinės veiklos kontrolės,
sprendimų priėmimo vilkinimo triukšmo valdymo srityje.
Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir priežiūros
Įvertinusi ataskaitiniais bei ankstesniais metais gautus asmenų nusiskundimus, kad ne visose
savivaldybėse galioja aiškūs principai, kuriais vadovaujantis vietinės reikšmės keliuose, gatvėse,
kiemuose turėtų būti įrengiamos atitinkamos eismo reguliavimo priemonės, gaunamas leidimas
tokias priemones įrengti, sprendžiami savavališkai įrengtų automobilių parkavimo sistemų lankstomų
metalinių užraktų, stulpų, atitvarų demontavimo klausimai, Seimo kontrolierė nusprendė atlikti tyrimą
savo iniciatyva dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir priežiūros reglamentavimo,
kuris taikomas Lietuvos savivaldybėse. Tyrimu siekta išsiaiškinti, ar pakanka galiojančio teisinio
reglamentavimo, kad visos savivaldybės parengtų ir patvirtintų techninių eismo reguliavimo
priemonių įrengimo ir priežiūros tvarkas, numatant principus (taisykles), pagal kurias turėtų būti
įrengiamos priemonės ir gaunamas leidimas tokias priemones įrengti.
Seimo kontrolierė akcentavo tai, kad jau tuometis Seimo kontrolierius atkreipė tuomečio aplinkos
ministro dėmesį, jog jokiai statinių kategorijai nepriskirtų daiktų, kuriems netaikomos Statybos
įstatymo (parkavimo sistemų lankstomi metaliniai užraktai, vielinės tvoros su stulpais, kurių aukštis
nesiekia 1 metro) nuostatos, įrengimas kiemuose, sklypuose kelia konfliktines situacijas dėl praėjimo,
pravažiavimo ribojimo, bei rekomendavo pateikti išvadą dėl galimybės teisės aktuose reglamentuoti
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šių daiktų įrengimą. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija, AM),
reaguodama į rekomendaciją, konstatavo, kad lankstomi metaliniai užraktai, eismą ribojančios
tvorelės ir kt. įrenginiai priskirtini prie techninių eismo reguliavimo priemonių, kurios nurodytos Kelių
įstatyme, o vadovaujantis Kelių eismo taisyklių nuostatomis savavališkas tokių priemonių įrengimas
draudžiamas. Vadovaudamasi šiomis nuostatomis, Aplinkos ministerija laikėsi pozicijos, kad teisinio
reglamentavimo pakanka konstatuoti savivaldybių pareigą parengti ir patvirtinti techninių eismo
reguliavimo priemonių įrengimo ir priežiūros tvarkas, numatant principus (taisykles), pagal kurias
turėtų būti įrengiamos priemonės ir gaunamas leidimas tokias priemones įrengti.
Seimo kontrolierės atlikto tyrimo metu buvo konstatuota, kad ne visose savivaldybėse yra nustatytos
tokios tvarkos. Kai kurių savivaldybių administracijos laikosi pozicijos, kad pagal galiojantį teisinį
reglamentavimą savivaldybė nėra įpareigota patvirtinti techninių eismo reguliavimo priemonių
įrengimo ir priežiūros tvarką.
Vyriausybės atstovė Klaipėdos ir Tauragės apskrityje yra pažymėjusi, kad galiojantis teisinis reglamentavimas
suteikia savivaldybėms teisę, bet ne pareigą patvirtinti techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo
ir priežiūros tvarką. O Vyriausybės atstovas galėtų imtis jam įstatymu suteiktų įgaliojimų įgyvendinimo
tik tuo atveju, jeigu savivaldybių pareiga patvirtinti norminį teisės aktą – techninių eismo reguliavimo
priemonių įrengimo ir priežiūros tvarkos aprašą – būtų imperatyviai nurodyta teisės aktuose.
Dėl Aplinkos ministerijos argumento, kad pažymoje nurodytai problemai spręsti atskiras reglamentavimas
negalimas dėl savivaldybių savarankiškumo ir veiklos laisvės principo vykdant savivaldybių vietinės
reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir saugaus eismo organizavimo funkcijas, Seimo kontrolierė akcentavo
Konstitucinio Teismo jurisprudenciją. Teismas yra konstatavęs, jog Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalies
norma, kad savivaldybės veikia laisvai ir savarankiškai, negali būti atsiejama nuo toje pačioje dalyje
įtvirtintos nuostatos, jog savivaldybių veikimo laisvė ir savarankiškumas yra saistomi Konstitucijoje bei
įstatymuose apibrėžtų jų įgaliojimų. Vertinant konstitucinį savivaldybių savarankiškumo ir veiklos laisvės
pagal Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtą kompetenciją principą, akivaizdu, kad jis negali būti aiškinamas
kaip laiduojantis absoliučią vietos savivaldos viešojo administravimo institucijų laisvę įgyvendinant
Konstitucijoje bei įstatymuose įtvirtintus įgaliojimus. Vietos savivaldos institucijos yra ribojamos
Konstitucijoje įtvirtintų imperatyvų ir iš jų kylančių įstatymuose, inter alia, Viešojo administravimo
įstatyme bei Vietos savivaldos įstatyme, įtvirtintų veiklos principų. Taigi, savivaldybėms įgyvendinant
joms priskirtas funkcijas, jų veiklą saisto įstatymų nustatyti reikalavimai ir tvarka, kuri, kai tai yra numatyta
įstatymuose, nustatoma ir kituose teisės aktuose.
Iki šiol nenustačius savivaldybėms pareigos reglamentuoti techninių eismo reguliavimo priemonių
įrengimą ir eksploatavimą, neaiški tokių priemonių įrengimo tvarka, sudaromos sąlygos vilkinti
savavališkai pastatytų atitvarų, rakinamų metalinių užraktų, vielos tvorų ir kitų panašių įrenginių,
nelaikytinų statiniais, pašalinimą, prielaidos kilti konfliktinėms situacijoms tarp gyventojų, neefektyviai
naudoti institucijų pareigūnų darbo laiką ir biudžeto lėšas. Dėl šių priežasčių pažeidžiami teisėkūros
aiškumo, efektyvumo bei atsakingo valdymo principai. Be to, Seimo kontrolierė akcentavo, kad tinkamo
techninių eismą ribojančių priemonių įrengimo reglamentavimo nebuvimas sąlygoja ir ilgai trunkančius
teisminius nagrinėjimus. Šį teiginį iliustruoja toks pavyzdys: Vilniaus miesto policijos komisariato
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pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą asmeniui, savavališkai užtvėrusiam
kuoliukais ir grandinėmis teritoriją, kurios dalis priklauso Lietuvos Respublikai. Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Saugaus eismo departamento Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnas,
konstatavęs Vilniaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimo pažeidimą, surašė administracinių
teisės pažeidimų protokolą už įrenginių, neturint nustatyta tvarka suderinto projekto, sumontavimą.
Tačiau Vilniaus miesto savivaldybės tarybos administracinės komisijos nutarimą už Vilniaus miesto
tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimo pažeidimą skirti baudą po dvejų bylinėjimosi metų panaikino
teismas, argumentuodamas, kad pagal AM raštus administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens
pastatyti kuoliukai pripažinti nelaikytinais įrenginiu arba laikinuoju statiniu, kuriam privalomas projektas.
Seimo kontrolierė rekomendavo Vyriausybei spręsti klausimą dėl vieningo techninių eismą ribojančių
priemonių įrengimo reglamentavimo, nustatant savivaldybėms pareigą patvirtinti atitinkamas
tvarkas, užtikrinant teisinio reguliavimo aiškumo, teisėkūros efektyvumo ir atsakingo valdymo
principų įgyvendinimą (2019-10-22 pažyma Nr. 4D-2017/2-1846).
Dėl komunalinių atliekų tvarkymo
Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo
organizavimas, sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas yra viena iš savarankiškųjų Vietos savivaldos
įstatyme įtvirtintų savivaldybės funkcijų. Atliekų tvarkymo įstatyme numatyta, kad komunalinės
atliekos tvarkomos savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Šios taisyklės turi atitikti
aukštesnės galios teisės aktus.
Ataskaitiniais metais Seimo kontrolierė gavo nemažai skundų dėl komunalinių atliekų tvarkymo. Šių
skundų pobūdis buvo labai įvairus, tai yra dėl pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimo vietos
šalia daugiabučių gyvenamųjų namų nederinimo su gyventojais, nesudarant galimybės įgyvendinti
savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse numatytą teisę susidariusias komunalines
atliekas šalinti savarankiškai, dėl dvigubo apmokestinimo vietine rinkliava (kai vietinė rinkliava
skaičiuojama ir verslo liudijimo pagrindu veiklą vykdančiam asmeniui, ir už statybines atliekas
mokančiam objekto savininkui) ir kt.

Seimo kontrolierė gavo skundą dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pareigūnų ir
uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ specialistų veiksmų, galimai nepagrįstai
reikalaujant mokėti vietinę rinkliavą už nesamus atliekų kiekius, už nesuteiktas paslaugas, nesudarant
galimybės įgyvendinti savivaldybės Komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse numatytą teisę
susidariusias komunalines atliekas šalinti savarankiškai. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad galiojančiose
savivaldybės Komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse komunalinių atliekų turėtojams (gyventojams)
numatyta teisė susidariusias komunalines atliekas šalinti savarankiškai į Panevėžio regioninį sąvartyną,
o Vietinės rinkliavos nuostatuose įtvirtinta rinkliavos neskaičiavimo galimybė fiziniams asmenims, kas
ketvirtį komunalinių atliekų tvarkytojui pateikiantiems išrašytus čekius, įrodančius, kad atliekos yra
perduotos atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę tvarkyti atliekas. Tačiau komunalines atliekas į sąvartyną
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atvežusiam skundą pateikusiam asmeniui, buvo suteikta informacija, kad, įvedus dvinarę vietinę
rinkliavą, mišrios komunalinės atliekos tiesiogiai iš fizinių asmenų sąvartyne nepriimamos.
Seimo kontrolierė pažymėjo, kad pagrįstai gali būti keliamas klausimas dėl priskaičiuotos vietinės
rinkliavos teisėtumo, kai nebuvo užtikrintas savivaldybės Komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 7 punkte
komunalinių atliekų turėtojams (gyventojams) nustatytos teisės susidariusias komunalines atliekas šalinti
savarankiškai į Panevėžio regioninį sąvartyną įgyvendinimas, bei Vietinės rinkliavos nuostatų 21 punkto
reikalavimo neskaičiuoti vietinės rinkliavos asmenims, pateikiantiems komunalinių atliekų tvarkytojui
išrašytus čekius, įrodančius, kad atliekos perduotos atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę tvarkyti atliekas,
realizavimas. Seimo kontrolierė rekomendavo savivaldybės administracijos direktoriui spręsti klausimą dėl
Kupiškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 7 punkto įgyvendinimo galimybės,
užtikrinant teisinio reglamentavimo aiškumo, tikslumo, atsakingo valdymo principų laikymąsi.
Seimo kontrolierė tyrimo metu atkreipė dėmesį, kad dėl asmenų, gaunančių mažas pajamas,
savarankiškai tvarkančių komunalines atliekas ir pateikiančių tai patvirtinančius įrodymus, atleidimo
nuo vietinės rinkliavos kintamosios dalies, atsižvelgiant į tai, kad atliekų surinkimo ir tvarkymo
paslauga jiems neteikiama, buvo anksčiau teikta rekomendacija Lietuvos Respublikos Vyriausybei –
apsvarstyti galimybę reglamentuoti, arba spręsti klausimą dėl vietinės rinkliavos tokiems asmenims
neskaičiavimo įteisinimo Vietinės rinkliavos ar kitų įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų
turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėse.
Aplinkos ministerija informavo, kad, rengdama Vietinės rinkliavos ar kitų įmokų už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių pakeitimus, įvertins
rekomendacijas. Taip pat Vyriausybei, atsižvelgiant į tai, kad Seimo kontrolieriai savo darbo praktikoje
susiduria su asmenų nepasitenkinimu neadekvačiai dideliais mokesčiais už komunalinių atliekų
surinkimą ir tvarkymą savivaldybėse, buvo teikta rekomendacija spręsti klausimą, kas galėtų įvertinti
savivaldybių nustatytų mokesčių už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių pagrįstumą,
nes šiuo metu tokio subjekto nėra. Pažymoje pabrėžta, kad įstatymų leidėjas yra nustatęs, jog
komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kaina turi būti pagrįsta būtinosiomis su komunalinių atliekų
tvarkymu susijusiomis sąnaudomis. Savivaldybių administracinės priežiūros funkciją vykdantys
Vyriausybės atstovai apskrityse tikrinamų teisės aktų projektų ir teisės aktų nevertina politinio ar
ekonominio tikslingumo požiūriu. Atsižvelgiant į tai, siūlyta skirti šių mokesčių dydžių, komunalinių
atliekų tvarkymo paslaugos kainos pagrįstumą galintį įvertinti subjektą, užtikrinant atsakingo
valdymo ir objektyvumo principų įgyvendinimą.
Aplinkos ministerija dar 2018 m. informavo, kad rengiamas ir bus teikiamas suinteresuotoms institucijoms
derinti Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siekiama nustatyti atliekų kainodaros
principus, taikomus teikiamoms komunalinių atliekų tvarkymo paslaugoms, numatoma komunalinių
atliekų tvarkymo kainų skaičiavimo priežiūrą pavesti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.
Seimo kontrolierė pažymėjo, kad iki šiol Aplinkos ministerija nepateikia informacijos apie priimtus
sprendimus, konkrečius veiksmus, nors šių klausimų sprendimas yra ypač svarbus, nes susijęs su
mažas pajamas gaunančių asmenų, socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių interesais. Konstitucijoje
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įtvirtintas atsakingo valdymo principas įpareigoja valdžios institucijas tarnauti žmonėms, iš esmės
spręsti teisės aktų nustatyta tvarka jų kompetencijai priskirtus klausimus.
Seimo kontrolierė rekomendavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui Kęstučiui Mažeikai inicijuoti
ir atlikti patikrinimą, kurio metu būtų įvertinti asmenų, atsakingų už informacijos Seimo kontrolierei
parengimą ir atsakymo pateikimą, veiksmai (neveikimas). Taip pat Seimo kontrolierė prašė ministro
užtikrinti nurodytos informacijos pateikimą (2019-10-14 pažyma Nr. 4D-2018/2-1722).
Seimo kontrolierė, ištyrusi skundą dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų
taikant pareiškėjui dvigubą apmokestinimą vietine rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą,
nustatė, kad, pagal Kėdainių rajone galiojantį atliekų tvarkymo srities teisinį reglamentavimą, pareiškėjui
vietinė rinkliava buvo skaičiuojama ir kaip nekilnojamojo turto objekto bendraturčiui, ir kaip verslo
liudijimo pagrindu individualią veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui. Seimo kontrolierė tyrimo metu
atkreipė dėmesį į tai, kad pareiga mokėti vietinę rinkliavą teisės aktuose susieta su nekilnojamojo turto
objektu, kuriame yra atliekų susidarymo vieta. Atliekų tvarkymo įstatyme aiškiai nurodyta, kad atliekų
turėtojams atstovauja jų naudojamo nekilnojamojo turto objekto savininkas arba nekilnojamojo turto
objekto savininko atstovas pagal įstatymą, arba nekilnojamojo turto objekto savininko įgaliotas asmuo.
Seimo kontrolierė pažymėjo, kad Vyriausybė yra nustačiusi individualios veiklos, kuria gali būti
verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorių, išskirdama stacionarioje vietoje vykdomas veiklos
rūšis. Veiklos rūšis – „specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų
klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir
ardymas, dūmtraukių įrengimas)“, kuria vertėsi pareiškėjas, nepriskirta paslaugoms, kurių teikimui
išduodamuose verslo liudijimuose privalo būti nurodytas veiklos vietos adresas.
Seimo kontrolierė konstatavo, kad pagrįstai gali būti keliamas klausimas, ar gali būti vietine rinkliava
apmokestinamas verslo liudijimo (ne stacionarioje vietoje) pagrindu statybos srityje individualią
veiklą vykdantis fizinis asmuo, jei pagal Atliekų tvarkymo įstatymą vietinė rinkliava taikytina objekto,
kuriame vykdoma veikla, savininkui.
Seimo kontrolierė, apibendrindama tyrimo metu išanalizuotą informaciją, konstatavo, kad kyla
abejonių dėl savivaldybėje galiojančiuose Kėdainių rajono savivaldybės metinės vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatuose įtvirtintos normos (dėl visų verslo liudijimo
pagrindu individualią veiklą vykdančių asmenų (be išimčių) apmokestinimo vietine rinkliava) suderinimo
su aukštesnę teisinę galią turinčių Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis.
Seimo kontrolierė rekomendavo Aplinkos ministerijai pateikti poziciją dėl individualia veikla verslo
liudijimo pagrindu užsiimančių asmenų apmokestinimo vietine rinkliava pagrįstumo.
Seimo kontrolierė taip pat teikė rekomendaciją Vyriausybės atstovui Kauno ir Marijampolės apskrityse
įvertinti, ar Kėdainių rajono savivaldybės metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą
ir tvarkymą nuostatuose įtvirtintos normos (dėl visų verslo liudijimo pagrindu individualią veiklą
vykdančių asmenų apmokestinimo vietine rinkliava) neprieštarauja aukštesnę teisinę galią turinčiam
Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatoms (2019-10-30 pažyma Nr. 4D-2019/2-178).
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Dėl teisės aktų, reglamentuojančių prašymų nagrinėjimą, reikalavimų nevykdymo
Aplinkos ministerijoje
Seimo kontrolierius ataskaitiniais metais gavo nemažai skundų dėl Aplinkos ministerijos pareigūnų
neveikimo, nevykdant teisės aktų, reglamentuojančių prašymų nagrinėjimą, reikalavimų, nepateikiant
atsakymų. Pagal teisinį reglamentavimą, kiekvienam viešojo administravimo subjektui yra nustatyta
pareiga priimti prašymus ir juos nagrinėti pagal įgaliojimus; prašymo nagrinėjimas apima asmens
prašymo priėmimą, įregistravimą, esmės nustatymą bei atsakymo asmeniui parengimą. Įstatymų
leidėjas įpareigoja viešojo administravimo subjektus atsakymus į asmenų prašymus pateikti
atsižvelgiant į jų turinį, per teisės aktuose nustatytą terminą.
Priimtuose sprendimuose Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį į Konstitucinio Teismo ne kartą
pabrėžtą atsakingo valdymo principą, įtvirtintą Konstitucijoje, numatantį, jog valdžia tarnauja
žmonėms. Taip pat pažymėjo, kad ministras vadovauja Aplinkos ministerijai ir turi kontroliuoti, kaip
joje įgyvendinami įstatymai, Vyriausybės nutarimai ar kiti teisės aktai. Viceministrai pagal ministro
nustatytas veiklos sritis ir ministerijos kancleris pagal ministro nustatytą administravimo sritį atsako
už įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą.

Seimo kontrolierius, atlikęs sodininkų bendrijos skundo tyrimą, nustatė, kad bendrija 2018 m.
liepos 4 d. elektroniniu paštu kreipėsi į Aplinkos ministeriją, prašydama suteikti konsultaciją dėl
Jonavos rajono savivaldybėje sodininkų bendrijoms nustatytos prievolės atstovauti fiziniams
asmenims, atsiskaitant už komunalinių atliekų surinkimą ir išvežimą iš jiems priklausančio asmeninio
nekilnojamojo turto, teisėtumo; dėl Jonavos rajono savivaldybėje patvirtintų teisės aktų reikalavimų
prieštaravimo aukštesnę teisinę galią turinčio CK nuostatoms, Atliekų tvarkymo įstatymo pagrindiniam
principui „teršėjas moka“. Bendrija prašė Aplinkos ministerijos suteikti ir konsultaciją dėl bendrijai
keliamo reikalavimo registruoti atliekų turėtojus teisėtumo, pažymėdama, kad ši funkcija priskirtina
administratoriui. Bendrijos keliami klausimai buvo tiesiogiai susiję su apmokestinimo už atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą principų formavimu.
Seimo kontrolierius konstatavo, kad Aplinkos ministerija yra atsakinga už valstybės politikos
atliekų tvarkymo srityje formavimą, jos įgyvendinimo organizavimą, koordinavimą ir kontroliavimą;
tvirtina nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti
nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių
sąrašą; Aplinkos ministerija nustatytąja tvarka nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, priskirtinus
ministerijos kompetencijai; asmenų konsultavimas viešojo administravimo subjekto kompetencijos
klausimais laikytinas administracinės paslaugos teikimu. Seimo kontrolierius taip pat pažymėjo, jog
įstatymų leidėjas nustatė, kad, gavus informaciją apie pareiškėjo pažeistas teises, turi būti pradėta
administracinė procedūra, inicijuojamas tarnybinio nusižengimo tyrimas.
Pažymėtina, kad tyrimo metu nebuvo gauta duomenų nei apie bendrijos prašymo suteikti konsultaciją
nurodytais klausimais išnagrinėjimą iš esmės ir atsakymo raštu pateikimą, nei informacijos apie
prašymo nagrinėjimą suteikimą bendrijai; negauta ir duomenų, patvirtinančių, kad, gavus bendrijos
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skundus dėl Aplinkos ministerijos pareigūnų neveikimo (neatsakyta į bendrijos prašymą suteikti
konsultaciją nurodytais klausimais), būtų buvusi inicijuota administracinė procedūra, pradėtas
tarnybinio nusižengimo tyrimas.
Tyrimo metu Seimo kontrolierius dėl Aplinkos ministerijos pastebėjimo, kad 2018 m. liepos
4 d. kreipimasis buvo nukreiptas nagrinėti specialistui, kuris nuo 2019 m. vasario 12 d. nebedirba,
atkreipė dėmesį į Valstybės tarnybos įstatymo 34 straipsnio 2 dalies nuostatas, pagal kurias tarnybinio
nusižengimo tyrimas, gavus oficialią informaciją apie galimą valstybės tarnautojo tarnybinį nusižengimą,
pradedamas, o pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas tęsiamas ir atitinkamas sprendimas dėl
tarnybinio nusižengimo padarymo pripažinimo ir tarnybinės nuobaudos skyrimo priimamas taip pat
tuomet, kai valstybės tarnautojas, dėl kurio galimo tarnybinio nusižengimo gauta oficiali informacija
arba dėl kurio pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas, atleidžiamas iš valstybės tarnautojo pareigų.
Seimo kontrolieriaus atliekamo tyrimo metu Aplinkos ministerija informavo, kad Korupcijos
prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius, atliekantis tyrimą dėl nepateiktų atsakymų į bendrijos kreipimusis,
negauna reikalingos informacijos iš Atliekų politikos grupės. Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį į
tai, kad šis faktas galimai rodo, jog taikomos institucijos vidaus kontrolės priemonės nėra efektyvios,
o tai nesuderinama su atsakingo valdymo principu.
Seimo kontrolierius, apibendrinęs tyrimą, padarė išvadą, kad dėl Aplinkos ministerijos pareigūnų
neveikimo, gavus bendrijos kreipimusis, buvo pažeisti galiojančių teisės aktų reikalavimai, atsakingo
valdymo principas ir bendrijos teisė į tinkamą viešąjį administravimą.
Seimo kontrolierius aplinkos ministrui rekomendavo spręsti klausimą dėl Aplinkos ministerijos
pareigūnų, atsakingų už bendrijos kreipimųsi nagrinėjimą ir atsakymų į juos parengimą, bei pareigūnų,
turėjusių užtikrinti atsakymų į bendrijos kreipimusis pateikimą laiku, tarnybinės atsakomybės;
užtikrinti, kad bendrijos kreipimaisi būtų išnagrinėti ir pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkantys
atsakymai į juos (2019-09-20 pažyma Nr. 4D-2019/1-704; 2019-03-20 Nr. 4D-2018/1-1735; 2019-0719 Nr. 4D-2019/1-894/3D-1840; 2019-07-11 Nr. 4D-2019/1-842/3D-1769).
Dėl teisinio reguliavimo aiškumo trūkumų šilumos tiekimo, vartojimo, apskaitos srityje
Seimo kontrolieriai, nagrinėdami skundus, dažnai atkreipia atsakingų institucijų ir įstaigų dėmesį į
tai, kad viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir nedviprasmiška. Seimo kontrolieriams
teikiamų skundų dėl institucijos ar įstaigos galimai netinkamos veiklos priežastimi neretai tampa
nepakankamai aiškus teisinis reguliavimas, atskirais atvejais sudarantis prielaidas asmenų teisių ir
teisėtų interesų pažeidimams, todėl Seimo kontrolieriai pažymose akcentuoja būtinumą užtikrinti
teisinio reguliavimo aiškumą ir darną.
Seimo kontrolierius gavo pareiškėjo skundą dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
(toliau ir – Kainų komisija) pareigūnų veiksmų (neveikimo) vilkinant priimti sprendimą dėl šilumos
pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodo Nr. 4 (toliau – Metodas)
taikymo pareiškėjo daugiabučiam namui (toliau – Namas) ir keliant vis naujus reikalavimus pasirinkto
Metodo derinimui (2019-05-30 pažyma Nr. 4D-2018/1-246).
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Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą, konstatavo, kad, vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymu (toliau – ŠŪĮ),
Kainų komisijos nuostatais, jai priskirta funkcija tvirtinti ir derinti rekomenduojamus taikyti pastate
suvartojamo šilumos kiekio paskirstymo (išdalijimo) metodus. Vartotojų parengti šilumos paskirstymo
metodai teikiami derinti Kainų komisijai vadovaujantis tvirtinamomis Šilumos paskirstymo vartotojams
metodų rengimo ir taikymo taisyklėmis (toliau – Metodų taisyklės). Teisės aktai nenustato specialios
ginčų dėl metodų pasirinkimo ir (ne)derinimo tvarkos, todėl, nesutinkant su Kainų komisijos individualiu
administraciniu sprendimu nederinti vartotojų pasirinkto metodo, ginčas spręstinas teisme, prašant
panaikinti Kainų komisijos sprendimą. Įvertinęs tai, Seimo kontrolierius šios skundo dalies tyrimą
nutraukė, tačiau pripažino pagrįsta skundo dalį dėl Kainų komisijos teiktų pareiškėjui atsakymų, kuriuose,
informuojant apie sprendimą nederinti pasirinkto Metodo, be kita ko, nebuvo nurodyta jų apskundimo
tvarka. Be to, Kainų komisijos paaiškinimai, dėl kurių Metodas nederintas, Seimo kontrolieriui sukėlė
abejonių, todėl Seimo kontrolierius pasinaudojo įstatymo jam suteiktomis teisėmis pasisakyti įvairiais
žmogaus teisių klausimais, kelti aktualias žmogaus teisių problemas bei teikti siūlymus ar pastabas
dėl viešojo administravimo gerinimo, kad nebūtų pažeidžiamos žmogaus teisės (Seimo kontrolierių
įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 21 punktas, 192 straipsnio 2 dalis).
Seimo kontrolierius, įvertinęs Kainų komisijos pateiktą informaciją, paaiškinimus, teisinį reglamentavimą,
pažymėjo, kad, jeigu vartotojas, remdamasis Kainų komisijos patvirtinto metodo dalimi, teikia Kainų
komisijai derinti savo parengtą šilumos paskirstymo metodą, Kainų komisijai atsiranda prievolė
derinti tokį metodą arba motyvuotai paaiškinti nederinimo priežastis. Seimo kontrolieriaus nuomone,
toks vartotojo parengtas metodas laikytinas atskiru metodu, o ne „Komisijos rekomenduojamo
metodo variantu“, kaip nurodė Kainų komisija. Siekiant išvengti dviprasmybių, skirtingo aiškinimo,
Seimo kontrolieriaus nuomone, būtina apibrėžti, kas laikytina vartotojo parengtu „atskiru šilumos
paskirstymo metodu“.
Seimo kontrolierius taip pat pažymėjo, kad vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką aiškinant
ir taikant įstatymus ir kitus teisės aktus formuoja Aukščiausiasis Teismas, o vienodą administracinių teismų
praktiką aiškinant ir taikant įstatymus ir kitus teisės aktus formuoja Vyriausiasis administracinis teismas.
Būtent į šių teismų nutartyse, sprendimuose esančius įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo išaiškinimus
atsižvelgia valstybės ir kitos institucijos, taip pat kiti asmenys, taikydami tuos pačius įstatymus ir kitus
teisės aktus. Nagrinėjamu atveju šių teismų praktika nėra suformuota, todėl, Seimo kontrolieriaus
nuomone, Kainų komisijos pozicija dėl visų Namo bendraturčių pritarimo reikalingumo, paremta VAGK
ir Vilniaus apygardos administracinio teismo pozicija, galimai nėra tiksli dėl keleto priežasčių:
vadovaujantis ŠŪĮ, šilumos paskirstymo metodą iš Kainų komisijos rekomenduotų taikyti
metodų šilumos vartotojai pasirenka Civilinio kodekso nustatyta sprendimų priėmimo tvarka.
ŠŪĮ imperatyviai nurodyta tik tai, kad vartotojų parengti metodai turi būti suderinti su Komisija,
ir nenurodyta kitokia butų savininkų sprendimų dėl pasirinkto metodo priėmimo tvarka;
atitinkamai yra nurodyta ir Metodų taisyklėse, kuriose detalizuota, jog, teikdami derinti Kainų
komisijai savo siūlomą šilumos paskirstymo metodą, vartotojai turi pateikti pastato bendraturčių
priimtą sprendimą taikyti teikiamą derinti metodą, t. y. nėra aiškiai imperatyviai nurodoma, kad
vartotojų parengtam šilumos paskirstymo metodui privalo pritarti visi pastato bendraturčiai.
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Seimo kontrolierius pažymėjo, kad būtina įvertinti laikotarpio situaciją (butų savininkai išvykę, kitiems
neįdomu, kas daroma jų name ir t. t.) ir tai, ar tikrai įmanoma, kad į organizuojamą susirinkimą susirinktų
visi be išimties butų arba kitų patalpų savininkai arba visi be išimties butų savininkai pareikštų savo
nuomonę organizuojant balsavimą raštu. Seimo kontrolieriaus nuomone, teisės aktuose turėtų būti
aiškiai nurodyta, kokį pastato bendraturčių priimtą sprendimą (balsų dauguma ar visų be išimties
butų savininkų) turi pateikti vartotojas, teikdamas Kainų komisijai derinti savo siūlomą metodą, nes
tik tada bus išvengta skirtingo tos pačios teisės normos aiškinimo. Seimo kontrolierius atkreipė Kainų
komisijos dėmesį, kad Konstitucijos 29 straipsnyje yra įtvirtintas visų asmenų lygybės įstatymui, teismui
ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams principas. Aiškindamas Konstitucijos 29 straipsnio
turinį Konstitucinis Teismas konstatavo, kad šis principas įpareigoja vienodus faktus teisiškai vertinti
vienodai ir draudžia iš esmės tokius pačius faktus savavališkai vertinti skirtingai, šio principo turi būti
laikomasi ir leidžiant įstatymus, ir juos taikant, vienodai turi būti taikomos tiek materialiosios, tiek
proceso teisės normos. Papildomai Seimo kontrolierius atkreipė Kainų komisijos dėmesį į teisėkūros
principus (aiškumo, pagarbos asmens teisėms ir laisvėms, efektyvumo ir kt.), kurių privaloma paisyti,
siekiant sukurti vientisą, nuoseklią, darnią ir veiksmingą teisės sistemą.
Kainų komisijai teikta rekomendacija tikslinti ŠŪĮ, Metodų taisyklių nuostatas, konkretizuojant
butų savininkų sprendimo dėl šilumos paskirstymo metodo (pačių vartotojų parengto) taikymo jų
pastate (name) priėmimo tvarką, vartotojo parengto atskiro šilumos paskirstymo metodo sąvoką.
Valstybinė energetikos ir kainų komisija (nuo 2019 m. liepos 1 d. – Valstybinė energetikos reguliavimo
taryba) planuoja, derinant ŠŪĮ ir CK nuostatas, Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir
taikymo taisyklėse įtvirtinti „vartotojų parengto šilumos paskirstymo metodo“ apibrėžimą, vartotojų
sprendimo dėl metodo priėmimo būdą bei derinimo su Energetikos reguliavimo taryba tvarką.
Ataskaitos rengimo metu informacijos dėl pataisų dar negauta.
Dėl teisinio reguliavimo tobulinimo vilkinimo
Seimo kontrolieriai, nagrinėdami gautus skundus ir nustatę teisinio reglamentavimo trūkumus,
atsakingoms institucijoms teikia rekomendacijas šiuos trūkumus pašalinti. Suprasdami tai, kad
teisės aktų parengimas yra sudėtingas, neretai ilgai užtrunkantis procesas, Seimo kontrolieriai
atidžiai vertina, ar pateiktos institucijoms rekomendacijos dėl teisinio reguliavimo tobulinimo yra
įgyvendintos. Vis dėlto, ypač tais atvejais, kai teisinio reguliavimo trūkumai nustatomi srityse, už
kurias atsakingos skirtingos ministerijos, kai atitinkama sritis reguliuojama daugeliu skirtingų teisės
aktų, tenka pastebėti atsakingų institucijų delsimą, keliantį įtarimų dėl galimai nepagrįsto neveikimo.
Seimo kontrolieriai, atsižvelgę į Konstitucijos 73 straipsnį bei vadovaudamiesi Seimo kontrolierių
įstatymo 3 straipsniu bei 13 straipsnio 3 dalimi, tokiais atvejais gali pradėti tyrimą savo iniciatyva.
Seimo kontrolierius atliko tyrimą savo iniciatyva dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau –
ŠMSM) pareigūnų veiksmų (neveikimo), vykdant Seimo kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. pažymoje
Nr. 4D-2018/2-483 (toliau – Pažyma-1) Vyriausybei teiktą rekomendaciją (toliau – Rekomendacija)
tobulinti teisinį reguliavimą transporto lengvatų studentams srityje (2019 m. gruodžio 5 d. pažyma
Nr. 4D-2019/1-660). Seimo kontrolierius tyrimą savo iniciatyva pradėjo kilus abejonėms, kad ŠMSM,
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kuri Vyriausybės kanclerio pavedimu buvo įpareigota įgyvendinant Rekomendaciją užtikrinti būtinų
teisės aktų pakeitimų parengimą, galimai nepagrįstai delsia ir nesiima pakankamų priemonių pagal
savo kompetenciją. Ši Seimo kontrolieriaus prielaida dėl ŠMSM pareigūnų galimo piktnaudžiavimo
ir biurokratizmo, vilkinimo pasitvirtino.
Seimo kontrolierius tyrimo metu nustatė, kad ŠMSM pažymoje-1 pateiktai rekomendacijai įgyvendinti,
nepagrįstai delsdama, daugiau negu vienerius metus laiko nesiėmė konkrečių priemonių tobulinant
teisinį reglamentavimą transporto lengvatų taikymo studentams srityje. Tokį ŠMSM neveikimą Seimo
kontrolierius pripažino turinčiu biurokratizmo (vilkinimo) požymių, sietinų su ŠMSM nuostatuose
įtvirtintos ŠMSM pareigos rengti Seimo priimamų teisės aktų, Vyriausybės nutarimų, sprendimų ir
rezoliucijų, kitų teisės aktų ŠMSM kompetencijai priskirtais klausimais projektus, taip pat atsakingo
valdymo, teisinės valstybės, gero administravimo principų pažeidimu. Atsižvelgiant į tai, Seimo
kontrolierius rekomendavo ŠMSM pagal kompetenciją vengiant nepagrįsto delsimo imtis papildomų
priemonių pažymoje-1 pateiktai rekomendacijai tinkamai įgyvendinti. Atsižvelgiant į tai, 2019 m.
gruodžio 23 d. ir 2020 m. sausio 28 d. buvo organizuoti pasitarimai su atsakingomis institucijomis dėl
tolesnių veiksmų transporto lengvatų teisinio reglamentavimo klausimams spręsti. Rekomendacija
šiuo metu dar vykdoma.
Ataskaitiniais metais Seimo kontrolierius pradėjo kitą tyrimą savo iniciatyva dėl Aplinkos ministerijos
(toliau – AM) pareigūnų neveikimo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų (toliau –
valdytojai) veiklos, šios veiklos kontrolės ir priežiūros teisinio reglamentavimo tobulinimo klausimais.
Sprendimas pradėti tyrimą savo iniciatyva buvo priimtas atsižvelgus į visumą aplinkybių,
sukėlusių pagrįstų abejonių dėl AM galimai nepagrįsto delsimo, vykdant teisėkūros funkcijas
daugiabučių namų administravimo, atnaujinimo (renovacijos), statinių naudojimo priežiūros
srityse. Seimo kontrolieriams nagrinėjant šių sričių skundus buvo nustatyta, kad valdytojų veiklos
kontrolė ir priežiūra tampa vis aktualesnė, skundų tyrimų metu identifikuotas neišsamus teisinis
reguliavimas, teisės aktų nuostatų dviprasmiškumas, neaiškumas [pvz., Teisingumo ministerija
(TM), Vyriausioji administracinių ginčų komisija (VAGK) galimai skirtingai vertina valdytojo
veiklos patikrinimo akto (Aktas) apskundimo galimybes, TM pateikė nuomonę, jog negalima
teigti, kad ne teisės akte, o jo priede nustatyti įpareigojimai valdytojui yra tiesiogiai taikytini, kad
priede yra nustatytas privalomas valdytojui reguliavimas ar tvarka] ir būtinumas šiuos trūkumus
panaikinti. Seimo kontrolieriai ne kartą teikė AM rekomendacijas tobulinti šiuo metu galiojantį
valdytojų veiklos ir jos priežiūros teisinį reguliavimą, nuo 2018 m. AM ne kartą informavo Seimo
kontrolierius, kad AM, formuodama valstybės politiką būsto srityje, tobulindama valdytojų
veiklos kontrolės teisinį reguliavimą, parengė ir teikė derinti Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų
valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos
paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų
jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinių taisyklių (Pavyzdinės taisyklės),
pakeitimo projektą, rengia naujo Lietuvos Respublikos daugiabučių namų bendrojo naudojimo
objektų valdymo įstatymo (Naujas Įstatymas) projektą, kuriame numato įtvirtinti visus bendrojo
naudojimo objektų valdymo būdus.
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Tyrimo metu buvo gauta informacija, kad AM buvo parengta ir patvirtinta nauja Pavyzdinių taisyklių
redakcija (kartu ir nauja Akto forma), kuri įsigaliojo 2020-01-01. Susipažinus su naujomis Pavyzdinėmis
taisyklėmis, pastebėtina, kad buvusioje Akto formoje numanomos valdytojo pareigos (pvz., dėl
pranešimo valdytojui apie priimtą sprendimą dėl neplaninio patikrinimo, dėl dokumentų pateikimo,
kaip jam apie tai pranešama, dėl valdytojo veiklos patikrinimo akto pasirašytinai įteikimo valdytojui
ir kt.) buvo perkeltos į naujas Pavyzdines taisykles. Naujose Pavyzdinėse taisyklėse nustatyta Akto ir
kitų savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimų apskundimo tvarka (jie
gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka),
t. y. į Seimo kontrolieriaus rekomendacijas atsižvelgta.
Šio tyrimo metu gauti AM paaiškinimai, kad naujo įstatymo projektas 2019-10-16 užregistruotas
Teisės aktų informacinėje sistemoje (visuomenė gali su juo susipažinti, teikti pasiūlymus), vyksta
diskusijos su suinteresuotoms institucijomis ir visuomene.
Seimo kontrolierius, atsižvelgdamas į tai, kad daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų
administravimas, valdytojų veikla šiuo metu reglamentuojama skirtingos teisinės galios teisės aktais
(įstatymais: Bendrijų įstatymu, CK, Vyriausybės nutarimais, aplinkos ministro įsakymais), kad šiuo
metu galiojančio aptariamo teisinio reglamentavimo trūkumai ir skirtumai neretai tampa skundų
Seimo kontrolieriams dėl savivaldybių administracijų galimai netinkamai vykdomos valdytojų
veiklos priežiūros ir kontrolės pagrindu, Seimo kontrolieriai ne kartą teikė rekomendacijas dėl šio
teisinio reglamentavimo tobulinimo, pritaria daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų
administravimo, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų teisių ir pareigų reglamentavimui
nauju įstatymu.
Atsižvelgus į tai, kad AM pareigūnų veiklos teisėkūros klausimais problemos, dėl kurių buvo pradėtas
šis tyrimas, iš esmės išnyko šio tyrimo metu (patvirtintos naujos Pavyzdinės taisyklės, Pavyzdinių
taisyklių priedo numanomos nuostatos perkeltos į pačias naujas Pavyzdines taisykles, Naujo Įstatymo
projektas registruotas Teisės aktų informacinėje sistemoje), šis tyrimas dėl AM pareigūnų veiklos buvo
nutrauktas (2019-10-31 pažyma Nr. 4D-2019/1-706).
Dėl prastos ūkinės veiklos kontrolės, sprendimų priėmimo vilkinimo triukšmo valdymo srityje
Pareiškėjai Seimo kontrolieriams skundžiasi, kad jiems aktualių problemų atsakingos institucijos
nesprendžia. Nagrinėdami gautus skundus, Seimo kontrolieriai pastebi, kad pareiškėjų keliamos
problemos iš esmės būna nesprendžiamos ilgą laiką dėl to, kad atsakingos institucijos delsia, vilkina
priimti būtinus sprendimus arba imtis priemonių nurodytoms problemoms spręsti arba priemonės,
kurių buvo imtasi, buvo neefektyvios dėl pareigūnų principingumo ir nepakantumo pažeidimams
stokos. Pastebėta atvejų, kai vietoje reikalų sprendimo, t. y. kitos institucijos užfiksuoto pažeidimo
pašalinimo, atsakingi pareigūnai ieško įvairių būdų, kad nereikėtų spręsti jų kompetencijai priskirtų
klausimų, arba aplaidžiai vykdo kontrolės veiksmus. To pasekmės tokios, kad pažeidėjai nesiimama
priemonių nutraukti kenksmingą veiklą, pažeidimai tęsiasi, o nuo pažeidimo nukentėję asmenys
patiria nepatogumus, nukenčia jų gyvenimo kokybė. Seimo kontrolieriai pastebi, kad tokios situacijos
dažnos (ne)sprendžiant triukšmo problemas (problemų).
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Seimo kontrolierė pripažino pagrįstu pareiškėjų skundą dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos
(Elektrėnų savivaldybė) pareigūnų veiklos, nesprendžiant triukšmo problemų (2019-10-29 pažyma
Nr. 4D-2019/2-795). Dėl šalia pareiškėjų gyvenamojo namo esančiame žemės sklype vykdomos
ūkinės veiklos (medienos pjovimo darbai) nuolat kilo triukšmas, kuris, kaip nustatė Nacionalinis
visuomenės sveikatos centras, viršija higienos normose reglamentuojamus didžiausius leidžiamus
ribinius dydžius. Pareiškėjų kaimynai buvo įpareigoti užtikrinti, kad triukšmas neviršytų ribinių
dydžių. Elektrėnų savivaldybės pareigūnai 2017 m. surašė administracinio nusižengimo protokolą,
paskyrė baudą. Tačiau situacija nepasikeitė. Elektrėnų savivaldybė šio tyrimo metu Seimo kontrolierei
nepateikė informacijos, kad būtų imtasi priemonių dėl savivaldybės pateiktų reikalavimų neįvykdymo
nustatytu terminu. Savivaldybės pareigūnai 2018 m. atliko 4 patikrinimus, taip pat šio tyrimo metu
tikrino ūkinės veiklos keliamą triukšmą, tačiau triukšmą kelianti veikla patikrinimų metu nebuvo
vykdoma, todėl pagrįstai kilo abejonių dėl to, ar Elektrėnų savivaldybė iš tiesų patikrinimus atliko
nustatyta tvarka, t. y. prieš tai neįspėjusi pareiškėjų kaimynų.
Seimo kontrolierė pripažino, kad Elektrėnų savivaldybės pareigūnai nepagrįstai, nesilaikydami Viešojo
administravimo įstatymo (VAĮ) nustatytos tvarkos dėl gautos informacijos apie ūkinę veiklą vertinimo,
nuo 2017 m. (reikalavimų pareiškėjų kaimynui pateikimo) iki šio tyrimo pabaigos, t. y. daugiau nei
dvejus metus, nekontroliavo, ar faktiškai yra įvykdyti pareiškėjų kaimynams teikti reikalavimai dėl
triukšmo mažinimo, o vykdyti ūkinės veiklos patikrinimai kelia abejonių dėl vykdytos kontrolės
skaidrumo ir objektyvumo.
Seimo kontrolierė Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui rekomendavo atlikti neplaninį
ūkinės veiklos patikrinimą siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendintos visos ūkinės veiklos keliamo
triukšmo mažinimo priemonės, rekomenduotos pareiškėjų kaimynams. Taip pat rekomenduota imtis
efektyvių priemonių, kad Elektrėnų savivaldybės atliekami ūkinės veiklos patikrinimai būtų atliekami
VAĮ nustatyta tvarka, laikantis skaidrumo ir objektyvumo principų reikalavimų.
Elektrėnų savivaldybė informavo Seimo kontrolierių, kad savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu yra pavesta atlikti ūkinės veikos neplaninį patikrinimą, bus peržiūrėtos Elektrėnų savivaldybės
triukšmo šaltinių valdytojų veiklos patikrinimų taisyklės (2019-10-29 pažyma Nr. 4D-2019/2-795).

Seimo kontrolierė atliko tyrimą pagal pareiškėjo skundą dėl Panevėžio miesto savivaldybės (Panevėžio
savivaldybė) administracijos pareigūnų galimai netinkamų veiksmų (neveikimo), sprendžiant su
šalia pareiškėjo gyvenamojo namo esančioje autobusų stotelėje (toliau – Stotelė) keliamu triukšmu
susijusius klausimus (2019-11-19 pažyma Nr. 4D-2019/2-1049). Seimo kontrolierė pažymoje konstatavo,
jog Panevėžio savivaldybės pareigūnų veiksmai buvo nepakankami pareiškėjo skunde nurodytai
probleminei situacijai spręsti bei pareiškėjo (jo šeimos) teisei į sveiką, ramią aplinką užtikrinti, ir
pareiškėjo skundą pripažino pagrįstu.
Seimo kontrolierė pažymėjo, kad Panevėžio savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimu
Nr. 1-8 patvirtintame Panevėžio miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąraše Panevėžio miesto
Smėlynės gatvė įtraukta į Panevėžio savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašą. Seimo kontrolierės
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žiniomis, Smėlynės gatvė nuosavybės teise priklauso Panevėžio savivaldybei. Stotelė yra Smėlynės
gatvėje. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (Centras) atliko patikrinimus (taip pat ir šio
tyrimo metu) ir nustatė, jog iš Stotelės išvažiuojančių autobusų ir Smėlynės gatve pravažiuojančio
kito transporto keliamo aplinkos triukšmo lygis pareiškėjo gyvenamojoje aplinkoje viršija didžiausią
leidžiamą maksimalų garso slėgio lygį dienos metu. Savivaldybė, kaip institucija, kuri atsakinga už
triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinio valdymo įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, eismo
organizavimo klausimų vietinės reikšmės keliuose sprendimą bei transporto infrastruktūros objektų
projektavimo priežiūrą, yra įpareigota įgyvendinti teisės aktuose savivaldybėms pavestas triukšmo
prevencijos ir triukšmo valstybinio valdymo priemones. Vis dėlto, kaip paaiškėjo išanalizavus tyrimo
metu nustatytas aplinkybes, pareiškėjo skundžiamu atveju ši Panevėžio savivaldybės pareiga nebuvo
(nėra) tinkamai įgyvendinama. Pareiškėjo nurodytos problemos Panevėžio savivaldybės administracijai
yra žinomos jau nuo 1998 metų, tačiau iki šiol nėra išspręstos, nesprendžiamos ir pastaruoju metu.
Seimo kontrolierė pažymoje taip pat akcentavo, jog Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintų viešumo ir
reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę bei bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų
interesų derinimo principų privalo būti laikomasi, o tai, kad ilgą laikotarpį nėra imtasi efektyvių
priemonių pareiškėjo skunde nurodytai probleminei situacijai dėl Stotelėje keliamo triukšmo spręsti,
nėra pateisinama. Seimo kontrolierė kritiškai vertino Panevėžio savivaldybės administracijos pareigūnų
atliekamus veiksmus Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 12 punkte įtvirtinto
naujovių ir atvirumo permainoms principo prasme. Tokį Panevėžio savivaldybės administracijos
neveikimą Seimo kontrolierė pripažino turinčiu biurokratizmo (vilkinimo) požymių, sietinų su
Triukšmo valdymo įstatymo, Vietos savivaldos įstatymo nuostatų, taip pat gero administravimo,
teisinės valstybės, atsakingo valdymo principų pažeidimu.
Seimo kontrolierė rekomendavo Panevėžio savivaldybės administracijos direktoriui, be kita ko, imtis
konkrečių veiksmų (prireikus, pasinaudojant tarnybinio bendradarbiavimo principu, kreipiantis į
kitas valstybės (savivaldybės) institucijas) parenkant papildomas efektyvias triukšmo mažinimo
šalia pareiškėjo gyvenamosios aplinkos (Stotelėje) priemones bei užtikrinti jų įgyvendinimą.
Savivaldybė informavo, kad 2019-11-06 pakartotinai svarstė klausimą dėl Stotelės perkėlimo arba
panaikinimo galimybių, bet nuspręsta Stotelę palikti esamoje vietoje. Panevėžio savivaldybė taip
pat pažymėjo, jog spręs klausimą dėl konkrečių triukšmo mažinimo priemonių tuomet, kai Regionų
apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmuose bus išnagrinėta administracinė byla pagal
Panevėžio savivaldybės administracijos skundą, kuriame prašoma teismo panaikinti Centro 2019-1011 patikrinimo aktą Nr. (5-12 4.80)PA-7525 motyvuojant, kad savivaldybių institucijos nėra triukšmo
šaltinių valdytojos.
Seimo kontrolierė rekomendavo Centrui, be kita ko, kreiptis į Triukšmo prevencijos tarybą, siūlant
apsvarstyti pareiškėjo nurodytą probleminę situaciją, susijusią su Stotelėje transporto keliamu
triukšmu, viršijančiu normatyvinių dydžių ribas, ir pagal kompetenciją imtis priemonių šiai problemai
spręsti. Centras informavo, kad, pasibaigus teisminiam procesui, planuoja kreiptis į Triukšmo
prevencijos tarybą, siūlant apsvarstyti pareiškėjo nurodytą probleminę situaciją (2019-11-19 pažyma
Nr. 4D-2019/2-1049).
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Pareiškėjų keliamų problemų sprendimas Seimo kontrolieriui tarpininkaujant
Seimo kontrolieriams Įstatymas suteikia teisę netiriant skundo iš esmės teikti siūlymus ir pastabas
(rekomendacijas) institucijoms ir įstaigoms dėl viešojo administravimo gerinimo, kad nebūtų
pažeidžiamos žmogaus teisės ir laisvės (Įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 21 punktas). Pastebėta,
kad asmenų skunduose nurodomos asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose
ir įstaigose problemos dažnai yra susijusios su skundžiamos įstaigos vidaus darbo organizavimo,
kontrolės nesklandumais ir kitomis vidaus administravimo problemomis. Įvertinus tai, kad tinkamas
asmenų aptarnavimas, atsakymų į jų kreipimusis pateikimas yra tiesiogiai susijęs su konstituciniu
principu, „valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“, Seimo kontrolieriai tokiais atvejais priima sprendimą
tarpininkauti, siūlydami įvertinti skunde nurodytas problemas ir imtis konkrečių priemonių
nustatytiems trūkumams, pažeidimams pašalinti arba užkirsti jiems kelią ateityje.
Pavyzdžiui, pareiškėja Seimo kontrolieriui skundėsi dėl Lietuvos Respublikos ambasados Danijoje
(toliau ir – Ambasada) pareigūnų veiksmų (neveikimo), neatnaujinant informacijos internetinėje
svetainėje ir delsiant priimti dokumentus, reikalingus paso išdavimui (skundo Nr. 4D-2019/1-937).
Atsižvelgus į tai, kad Seimo kontrolierius tiesiogiai nekontroliuoja Lietuvos Respublikos diplomatinių
atstovybių pareigūnų veiklos, o šią funkciją pavesta atlikti Užsienio reikalų ministerijai, bei įvertinus
skundo problemą dėl papildomų nepatogumų ir išlaidų, atsirandančių pareiškėjai dėl Ambasados
darbuotojų veiksmų (neveikimo), buvo nuspręsta tarpininkauti. Taikant tarpininkavimo procedūrą
Užsienio reikalų ministerijos buvo paprašyta įvertinti skunde nurodytą informaciją apie Ambasados
Danijoje veiklą; pateikti informaciją, kokių priemonių imtasi atstovybės veiklai gerinti; atsakyti
pareiškėjai pagal skundo turinį.
Reaguodama į Seimo kontrolieriaus prašymą Užsienio reikalų ministerija atliko neplaninį Ambasados
konsulinės veiklos patikrinimą, kurio metu nustatė, kad informacija apie užsienio valstybių dokumentų
legalizavimą Ambasados interneto svetainėje nebuvo tinkamai pateikta, todėl Ambasada buvo
įpareigota svetainėje pateiktą informaciją patikslinti. Taip pat papildomai buvo peržiūrėta ir pakeista
informacijos teikimo Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų interneto
svetainėse sistema, kad ateityje būtų išvengta panašių nesusipratimų.

Seimo kontrolierė gavo skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Vilniaus savivaldybė)
atsakingų pareigūnų veiksmų (neveikimo), nesureagavus ir nepateikus atsakymo į pareiškėjos
2018-08-22 prašymą, pateiktą per interesantų aptarnavimo sistemą tvarkaumiesta.lt, dėl kelių eismo
organizavimo tvarkos (skundo Nr. 4D-2019/2-141). Seimo kontrolierė įvertino, kad aplinkybių, susijusių
su gatvės priežiūra ir taisymu, vertinimas ir atitinkamų sprendimų priėmimas yra Vilniaus savivaldybės
kompetencija ir pareiga, tai, kad pareiškėja nebuvo pridėjusi duomenų, patvirtinančių, kad pareiškėjos
prašymas Vilniaus savivaldybėje buvo gautas, registruotas ir nagrinėtas, bei tai, kad atsakymo į prašymą
pateikimo terminų pažeidimas, kelių eismo organizavimo tvarkos problemų išsprendimas svarbus
daugeliui savivaldybės gyventojų, priėmė sprendimą tarpininkauti nagrinėjant skundą. Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus buvo paprašyta pateikti paaiškinimus dėl pranešimų,

SVARBUS KIEKVIENAS

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2019 metų veiklos ataskaita

50

siųstų per interesantų aptarnavimo sistemą tvarkaumiesta.lt, gavimo, registravimo, atsakymo rengimo
ir problemos sprendimo tvarkos, nurodyti atsakingus Vilniaus savivaldybės padalinius ir asmenis,
įvertinti jų veiklą; informuoti apie priežastis, dėl kurių nebuvo pateiktas atsakymas į pareiškėjos 201808-22 pranešimą; nustačius pažeidimų, informuoti, dėl kokių priežasčių nebuvo imtasi priemonių jiems
šalinti, o jeigu priemonių buvo imtasi, nurodyti, kokių, taip pat priežastis, dėl kurių apie pažeidimus ir
priemones nebuvo informuota pareiškėja; jeigu, nustačius pažeidimus, nebuvo imtasi priemonių jiems
šalinti, informuoti apie veiksmus, kurių bus imamasi jiems pašalinti.
Tarpininkavimo procedūros metu buvo išaiškinta, kad miestų problemoms spręsti įdiegta
tvarkaumiesta.lt sistema turi trūkumų, dėl ko nebuvo atsakyta į pareiškėjos per šią sistemą pateiktą
prašymą. Išnagrinėjusi Seimo kontrolierės rekomendacijas Vilniaus savivaldybė atsiprašė pareiškėjos,
pažadėjo tobulinti šią sistemą ir optimizuoti jos funkcionalumą.

Seimo kontrolierių teisė tarpininkauti ir teikti pasiūlymus, pastabas dėl viešojo administravimo
gerinimo yra efektyvi bei veiksminga ir tais atvejais, kai skunde Seimo kontrolieriui teikiami
prašymai atlikti veiksmus, kuriuos atlikti gali tik atitinkamus įgaliojimus turintys konkretūs viešojo
administravimo subjektai. Tokiais atvejais, siekiant, kad į asmens skunde keliamą problemą ar
nurodomus pažeidimus būtų sureaguota greičiau, bei vadovaujantis Viešojo administravimo įstatyme
įtvirtintu subsidiarumo principu, reiškiančiu, kad viešojo administravimo subjektų sprendimai turi
būti priimami ir įgyvendinami tuo viešojo administravimo sistemos lygiu, kuriuo jie yra efektyviausi
(Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 7 punktas), Seimo kontrolieriai tarpininkauja.
Pažymėtina, kad tokiu būdu pavyksta greičiau sureaguoti į skunde nurodytas problemas ir imtis
priemonių nustatytiems pažeidimams šalinti.
Seimo kontrolierė gavo skundą dėl daugiabučio namo savininkų bendrijos (toliau ir – Bendrija)
pirmininko veiklos (neveikimo), galimai nesilaikant butų ir kitų patalpų savininkų visuotinio susirinkimo
sušaukimo tvarkos, pažeidžiant sprendimų priėmimo tvarką, neskelbiant sprendimų ir protokolų,
nerengiant ataskaitų ir ilgalaikių planų (skundo Nr. 4D-2019/2-929). Atsižvelgus į savivaldybėms
priskirtą kompetenciją daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos priežiūros
srityje (Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktas), buvo tarpininkauta Kauno miesto
savivaldybei dėl Bendrijos pirmininko veiklos ir pateiktos rekomendacijos atlikti Bendrijos pirmininko
veiklos kontrolę bei imtis priemonių pažeidimams šalinti, jeigu tokių būtų nustatyta.
Vykdant Seimo kontrolierės rekomendacijas Kauno miesto savivaldybės administracija atliko
patikrinimą ir nustatė pažeidimus (nekilnojamojo turto registre nėra žymos apie įsteigtą Bendriją;
nėra namo butų savininkų sąrašo; netinkamai sudarytas Bendrijos narių sąrašas; bendrojo naudojimo
objektų sąrašas su trūkumais; nepateikta bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinė Bendrijos
pajamų ir išlaidų sąmata; nepateikta dokumentų, patvirtinančių, kad Bendrijoje yra sudaryta butų ir
kitų patalpų savininkų skundų, prašymų ir kitų dokumentų registravimo byla / dokumentas; visuotinis
susirinkimas sušauktas vėliau negu per 3 mėn. po finansinių metų pabaigos; Bendrijos veiklos metinė
ataskaita neatitinka reikalavimų). Bendrijos pirmininkas įpareigotas juos pašalinti.
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Seimo kontrolierių įstaigoje gautas kitas skundas dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau
ir – ESO) atstovų veiksmų (neveikimo), susijusių su netinkamu elektros energijos paslaugų teikimu
pareiškėjo sodyboje, prisijungimo prie Elektros energijos tiekėjo elektros energijos įrenginių
sąlygų įgyvendinimo ir išsamių paaiškinimų dėl to nepateikimo (skundo Nr. 4D-2019/1-230). ESO
nėra viešojo administravimo subjektas, o šios bendrovės atstovai nėra pareigūnai, veikiantys
viešojo administravimo srityje, kaip juos apibrėžia Įstatymas. Seimo kontrolierius nėra įgaliotas
tirti skundų, kai skundžiamasi ne dėl viešojo administravimo srityje veikiančių pareigūnų veiksmų
(neveikimo), įskaitant skundus, kilusius iš civilinių teisinių (šiuo atveju – energijos vartojimo)
santykių.
Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į problemos svarbą pareiškėjui, nusprendė tarpininkaudamas kreiptis
į Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos (šiuo metu – Valstybinė energetikos
reguliavimo taryba (Taryba) prašydamas paaiškinti dėl skunde nurodytų aplinkybių; pateikti
arba užtikrinti, kad būtų pateikti motyvuoti atsakymai į visus pareiškėjo iškeltus klausimus; esant
pagrindui, atlikti patikrinimą; imtis veiksmų pažeidimams šalinti, jeigu tokių būtų nustatyta. Gavus
atsakymą iš Valstybinės energetikos inspekcijos (toliau – Inspekcija) paaiškėjo, kad pareiškėjo skundas
buvo pagrįstas – elektros energijos teikimo kokybė buvo netinkama. Atsižvelgiant į šiuos nustatytus
pažeidimus ESO buvo įpareigotas per nustatytą terminą pašalinti trūkumus. Vis dėlto Inspekcija taip
pat pranešė apie tai, kad ji neturinti įgaliojimų įpareigoti ESO atsakyti į pareiškėjo klausimus, susijusius
su paslaugų teikimu.
Ombudsmenai atidžiai įvertina institucijų, įstaigų pateiktą informaciją, atsakant į Seimo kontrolieriaus
tarpininkavimo raštus. Daugeliu atvejų institucijos geranoriškai imasi priemonių persiųstuose
skunduose nurodytoms problemoms spręsti. Vis dėlto tų priemonių, kurių imasi įstaigos, kartais
nepakanka, todėl Seimo kontrolieriams tenka naudotis ir kitomis Įstatymo suteiktomis teisėmis,
siekiant pagrindinio tikslo – užkirsti kelią tolesniems žmogaus teisių pažeidimams.
Pavyzdžiui, pareiškėja skundėsi Seimo kontrolierei dėl Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Šiaulių
savivaldybė) Smulkiojo verslo rėmimo komisijos (toliau– SVR komisija) sprendimo, kuriuo jos
vadovaujamai įmonei buvo atsisakyta suteikti paramą, taip pat dėl šio sprendimo ir posėdžio
protokolo nepateikimo (skundo Nr. 4D-2019/2-759).
Seimo kontrolierė įvertino tai, kad Šiaulių savivaldybės SVR komisijos sprendimas yra individualus
administracinis aktas, ir nustatė, jog, pareiškėjai nesutinkant su juo, yra kilęs ginčas dėl teisės
viešojo administravimo srityje, o ginčus dėl teisės sprendžia teismai. Vis dėlto, atsižvelgusi į tai,
kad pareiškėja teiravosi dėl minėto sprendimo apskundimo tvarkos, kurios neišaiškinimas tinkamai
gali turėti įtakos pareiškėjos galimybei pasinaudoti teise skųsti SVR komisijos sprendimą, Seimo
kontrolierė nusprendė tarpininkauti: Šiaulių savivaldybei buvo rekomenduota paaiškinti SVR
komisijos sprendimo pateikimo pretenduojančiam į paramą subjektui (informavimo) tvarką bei
sprendimo apskundimo tvarką. Atsakydama Savivaldybė nurodė, kad 2019 m. kovo 7 d. Šiaulių
miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-60 patvirtintuose Šiaulių miesto savivaldybės
smulkiojo verslo rėmimo nuostatuose (toliau – SVR nuostatai) nei SVR komisijos sprendimo
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pateikimo pareiškėjui (informavimo apie priimtą sprendimą), nei jo apskundimo tvarka nenustatyta,
todėl pareiškėjai informuojami telefonu ir elektroniniu paštu, o užklausus apie apskundimo tvarką
apsiribojama bendro pobūdžio teiginiu, kad visi skundai sprendžiami taip, kaip numatyta Europos
Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
Atsižvelgus į pirmiau nurodytą Šiaulių savivaldybės poziciją, savivaldybei buvo pateiktos papildomos
rekomendacijos: 1) atkreipti dėmesį į teisinį reguliavimą ir teismų praktiką dėl individualiam
administraciniam aktui privalomų reikalavimų bei neatidėliojant pateikti pareiškėjui paaiškinimus,
tinkamai informuojant apie SVR komisijos sprendimo apskundimo tvarką ir 2) imtis teisinių ir
organizacinių priemonių, kad ateityje suinteresuoti asmenys būtų tinkamai informuojami apie
jų atžvilgiu priimtus individualius administracinius aktus, jų apskundimo tvarką, o prireikus ir
tikslinti Šiaulių savivaldybės priimtus teisės aktus. Išnagrinėjusi Seimo kontrolierės papildomas
rekomendacijas Šiaulių savivaldybė nedelsiant informavo pretendentus atskirais raštais, nurodydama,
kodėl parama buvo skirta / neskirta, kada vyko SVR komisijos posėdis, kokia yra susipažinimo su SVR
komisijos posėdžio protokolu tvarka, atsakymo apskundimo tvarka, o šiuo metu yra rengiama nauja
SVR nuostatų redakcija, nustatant informavimo apie SVR komisijos sprendimus tvarką ir sprendimų
apskundimo tvarką. SVR nuostatų naują redakciją Šiaulių miesto savivaldybės tarybai numatoma
teikti 2020 m. kovo 5 d.

Įvertinęs kito pareiškėjo skundą dėl Sodros Alytaus skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo),
nepriimant sprendimo dėl išmokos, susijusios su profesine liga, skyrimo ir neteikiant šiuo klausimu
jokios informacijos (skundo Nr. 4D-2019/1-1155), Seimo kontrolierius sprendė, jog būtina tarpininkauti
kreipiantis į Sodrą dėl jos teritorinio padalinio galimai netinkamos veiklos, todėl Sodrai rekomendavo
įvertinti Alytaus skyriaus veiklą, išsiaiškinant, kodėl iki skundo pateikimo dienos nebuvo priimtas
pareiškėjui aktualus sprendimas ir pareiškėjui nepateikta jokia informacija apie 5 mėnesius užtrukusias
procedūras, priimti sprendimą per įmanomai trumpiausią laiką. Analogiškos rekomendacijos pateiktos
ir Centrinei darbo medicinos ekspertų komisijai (toliau – CDMEK).
Išsiaiškinta, kad Sodra, nagrinėdama pareiškėjo prašymą dėl išmokos skyrimo, pasinaudojo teise
skųsti CDMEK profesinės ligos patvirtinimo aktą, o Sodros sprendimas gali būti priimtas tik CDMEK
sprendimo pagrindu, kuris dar nėra priimtas. Sodra iš esmės įvykdė tik antrą rekomendaciją ir neįvykdė
1, 3 ir 4 rekomendacijų. Be to, Seimo kontrolieriui nepateikta atsakymo pareiškėjui kopija, grindžiant
tai asmens duomenų apsaugos reikalavimais. Pagal teisės aktus, CDMEK turi priimti sprendimą per
2 mėnesius nuo visų dokumentų ir informacijos, reikalingų sprendimui priimti, gavimo dienos. CDMEK
teisinosi, kad sprendimas nėra priimtas, kadangi CDMEK nariai nėra etatiniai Sveikatos apsaugos
ministerijos darbuotojai, o liepos–rugpjūčio mėn. daugelis jų atostogauja pagal savo darbovietėse
patvirtintus atostogų grafikus, todėl minėtu laikotarpiu (liepos mėn.) CDMEK posėdžiai nevyko,
rugpjūčio mėn. vykusiame posėdyje pareiškėjo bylą nagrinėjusi ekspertė nedalyvavo, nes atostogavo.
Dėl šių aplinkybių, įžvelgęs CDMEK veiklos trūkumus galimai vilkinant sprendimų priėmimą, Seimo
kontrolierius atliko tyrimą (pažyma Nr. 4D-2019/1-1354).
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NACIONALINĖS KANKINIMŲ PREVENCIJOS VYKDYMO ATASKAITA
Šioje Seimo kontrolierių metinės ataskaitos dalyje pristatoma nacionalinės kankinimų prevencijos
(toliau ir – NKP) 2019 m. vykdymo veikla: atlikti patikrinimai laisvės apribojimo vietose, patikrinimų
metu nustatytos svarbiausios, sisteminės, problemos, teiktos rekomendacijos dėl žmogaus teisių
padėties gerinimo, organizuoti mokymai laisvės apribojimo vietų darbuotojams ir kita.

Suaugusiųjų globos įstaigos pažymėtos geltona spalva, vaikų globos įstaigos – mėlyna spalva, policijos
įstaigos – juoda spalva, įkalinimo įstaigos – pilka spalva, užsieniečių laisvės apribojimo vietos – žalia
spalva, psichiatrijos įstaigos – raudona spalva.
I. NKP IR SEIMO KONTROLIERIŲ MANDATAS
Seimo kontrolieriams pavesta vykdyti nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose
ir nuolat jose lankytis, o Seimo kontrolierių įstaiga paskirta nacionaline prevencijos institucija nuo
2014 m. sausio 1 d., kuomet 2013 metų gruodžio 3 dieną Seimas ratifikavo Jungtinių Tautų konvencijos
prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą.
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2019-ieji – jau šeštieji metai, kai Seimo kontrolieriai vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją,
reguliariai lankydamiesi įvairiose laisvės apribojimo vietose ir stebėdami, kaip jose užtikrinamos
žmogaus teisės. NKP įgyvendinti reikalingas visapusiškai platus požiūris, kuomet, užuot sprendus
individualias situacijas, siekiama taikant sisteminę laisvės apribojimo situacijų analizę nustatyti
galimas netinkamo elgesio priežastis. Ši veikla yra nukreipta į teigiamus pokyčius, siekiant užkirsti
kelią kankinimams, mažinti kankinimo ir netinkamo elgesio riziką bei gerinti elgesį su asmenimis,
kurių laisvė yra apribota.
Toliau ataskaitoje aprašyti teigiami pokyčiai, kurių pasiekta vykdant NKP veiklą.
II. NKP VEIKLA
1. Vizitai į laisvės apribojimo vietas
Vykdant NKP, lankomasi įvairiose laisvės apribojimo vietose: socialinės globos, psichiatrijos, įkalinimo,
policijos ir kt. įstaigose. Vizitų skaičius į konkrečios srities įstaigas planuojamas proporcingai jų skaičiui.
Pavyzdžiui, daugiausia vizitų buvo surengta į suaugusiųjų socialinės globos namus, kadangi jų yra
daugiausia (per 180 (šimtą aštuoniasdešimt) įstaigų).

2019 metais iš viso surengti 45 (keturiasdešimt penki) vizitai (keliose tikrintose įstaigose lankytasi
du ir daugiau kartų). Atsižvelgiant į laisvės apribojimo vietų proporciją, vizitai pasiskirstyti taip:
20 (dvidešimt) kartų lankytasi suaugusiųjų globos įstaigose (patikrinta dvidešimt suaugusiųjų globos
įstaigų), 6 (šešis) kartus – psichiatrijos įstaigose (patikrinti trijų ligoninių psichiatrijos skyriai, į kuriuos
surengta nuo vieno iki trijų vizitų), 7 (septynis) kartus – užsieniečių laikymo (apgyvendinimo) vietose
(patikrinti trys Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
(VSAT) objektai – Užsieniečių registracijos centras (URC), kuriame lankytasi penkis kartus, ir dvi pasienio
užkardos), 7 (septynis) kartus – įkalinimo įstaigose (patikrintos 7 įkalinimo įstaigos) ir 5 (penkis) – policijos
komisariatų laikino sulaikymo patalpose (patikrintos 5 policijos komisariatų laikino sulaikymo patalpos).
Pataisos įstaigos ir
tardymo izoliatoriai

Policijos įstaigos

Psichiatrijos ir užkrečiamųjų
ligų gydymo įstaigos

25

9

185

Užsiniečių laikymo vietos

Policijos įstaigos
Vaikų globos ir
socializacijos įstaigos

6

Suaugusiųjų globos
įstaigos

52

Suaugusiųjų
globos įstaigos

Psichiatrijos įstaigos

5

Pataisos įstaigos ir
tardymo izoliatoriai

67
92

Laisvės apribojimo vietų Lietuvoje skaičius
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2. Informacinė veikla
Vykdant nacionalinę kankinimų prevenciją ir kitą NŽTI veiklą, taip pat labai svarbu užtikrinti tinkamą
informacijos apie žmogaus teisių įgyvendinimą sklaidą ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą, todėl kasmet
rengiamas nacionalinės kankinimų prevencijos funkcijos ir jų vykdymo rezultatų pristatymas apskrityse.
Šiuose susitikimuose pristatoma Seimo kontrolierių socialinės globos įstaigose vykdoma NKP, nustatytos
aktualiausios žmogaus teisių užtikrinimo problemos, aptariami jų sprendimo variantai bei aptariama, kaip
savivaldybėse organizuojama suaugusiųjų globa, su kokiomis problemomis jos susiduria.

2019 m. Telšių r. savivaldybėje toks pristatymas surengtas Telšių apskr. veikiančių savivaldybių socialinių
paslaugų valdymo padalinių ir globos įstaigų atstovams, atsakingiems už ilgalaikės socialinės globos
paslaugas suaugusiems.
3. Bendradarbiavimas
Užtikrinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą, 2019 metais Seimo kontrolieriai ne kartą buvo susitikę su
visuomeninės grupių, valdžios institucijų, tarptautinių žmogaus teisių gynimo organizacijų atstovais,
laisvės apribojimo vietų darbuotojų atstovais ir kt. atsakingų valdžios institucijų atstovais, kaip kad
su vaiko teisių kontroliere E. Žiobiene, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“, Teisingumo
ministerijos ir Kalėjimų departamento atstovais, su valstybės institucijomis ir nevyriausybinėmis
organizacijomis dėl Jungtinių Tautų Neįgaliųjų komiteto pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo, su
Tarptautinės migracijos organizacijos atstovais, su JT Pabėgėlių agentūros atstovais, su Nacionaline
LGBT teisių organizacija, su Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovais.
Susitikimuose buvo diskutuojama tokiais klausimais kaip, pavyzdžiui, dėl teisės aktų projektų,
reglamentuojančių bausmių ir suėmimo vykdymą, vertinant jų atitikimą žmogaus teisių standartams,
aptartos situacijos įkalinimo įstaigose ir pan. Paminėtina, kad bausmių vykdymo sistemos ydas Seimo
kontrolieriai aptarė ir Seimo Žmogaus teisių komiteto posėdyje.
Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro darbuotojai dalyvauja įvairiuose tarptautinio
bendradarbiavimo renginiuose, skirtuose Nacionalinių kankinimų prevencijos mechanizmų
darbuotojams. 2019 m. darbuotojai, be kita ko, dalyvavo Europos Sąjungos finansuojamo projekto
„Siekiant suderintų sulaikymo standartų ES – NPM vaidmuo“ Sofijoje (Bulgarijoje) organizuotame
ekspertų susitikime tema „Elgesys su kalinių grupėmis, kurių padėtis pažeidžiama“. Susitikimą
organizavo Bulgarijos Helsinkio komitetas kartu su partneriais (Vengrijos Helsinkio komitetas,
Ludwig Boltzmann Žmogaus teisių institutas ir Antigonės asociacija). Susitikimo tikslas buvo
padėti NKP funkcijas vykdančioms institucijoms ir asmenims gerinti pažeidžiamų nuteistųjų grupių
(moterys, vaikai, asmenys su negalia, užsieniečiai, homoseksualūs asmenys) žmogaus teisių apsaugos
stebėseną, motyvuojant nuolat dalintis savo turimomis žiniomis ir patirtimi su užsienio partneriais
internetinėje sistemoje (platformoje) bei formuojant bendrą dokumentą (vadovą), skirtą žmogaus
teisių stebėsenos vykdymui. Renginio metu organizatoriai pristatė kuriamą bendrą dokumentą
(vadovą) ir internetinę sistemą (platformą), skirtą vykdant NKP funkcijas ir kitiems, pirmiau minėtiems,
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tikslams įgyvendinti. Taip pat buvo organizuota per keturias darbo grupes, kuriose dalyviai pagal
pateiktas praktines užduotis dalinosi savo patirtimi, įgyta atliekant NKP funkcijas, bei galėjo sulaukti
patarimų dėl iškylančių iššūkių ir jų galimų sprendimų variantų.
4. Mokymai
Atsižvelgiant į Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį
ar baudimą (CPT) teiktas rekomendacijas Lietuvai dėl būtinybės didinti asmenų, dirbančių laisvės
apribojimo vietose, kompetencijas žmogaus teisių užtikrinimo, taip pat kankinimų bei kitokio
netinkamo elgesio prevencijos srityse, tobulinant jų įgūdžius ir plečiant žinias, Seimo kontrolieriai
siekia prisidėti prie darbuotojų kompetencijų ugdymo, organizuodami laisvės apribojimo vietų
darbuotojams mokymus žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo laisvės apribojimo vietose temomis.
2019 m. spalio 22 d. Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuras organizavo mokymus
socialinės globos įstaigų darbuotojams. Mokymuose socialinių įstaigų darbuotojai buvo supažindinti
su žmogaus teisių principais grįsta asmenų priežiūra socialinės globos namuose, taip didinant ir
užtikrinant socialinių paslaugų kokybę bei pagarbą paslaugų gavėjų žmogaus teisėms.
2019 m. gruodžio 11 d. Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuras organizavo pataisos įstaigų
pareigūnams skirtus mokymus, kurių metu pareigūnai buvo supažindinti su žmogaus teisių principais
grįsta nuteistųjų iki galvos priežiūra. Pristatytos ir analizuotos sritys, kuriose galima tobulėti.
III. PAGRINDINĖS PASTABOS, REKOMENDACIJOS IR PASIEKTI POKYČIAI
1. Suaugusiųjų ilgalaikės socialinės globos įstaigos
2019 metais atlikti patikrinimai 20 (dvidešimtyje) socialinės globos įstaigų (skirtose suaugusiems
asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims):
11 (vienuolikoje) globos įstaigų Telšių apskrityje: Plungės parapijos senelių globos
namuose, viešojoje įstaigoje Plungės rajono savivaldybės ligoninėje, Žemaičių Kalvarijos
„Caritas“ skyriaus globos namuose, viešojoje įstaigoje Rietavo parapijos senelių globos
namuose, viešojoje įstaigoje Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centre, Telšių rajono
senelių globos namuose, viešojoje įstaigoje Varnių pirminės sveikatos priežiūros centre,
viešojoje įstaigoje „Vilties erdvė“, BĮ Plinkšių globos namuose, Mažeikių rajono vaikų
našlaičių ir senelių globos namuose ir viešojoje įstaigoje Sedos pirminiame sveikatos
priežiūros centre (2019 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. NKP-2019/1-3);
9 (devyniose) globos įstaigose Telšių, Tauragės ir Marijampolės apskrityse11: VšĮ Kaltinėnų
pirminės sveikatos priežiūros centro Globos skyriuje, Kukarskės globos namuose, Tauragės
rajono savivaldybės BĮ Lauksargių globos namuose, Marijampolės specialiuosiuose
11

Pakartotiniai patikrinimai, siekiant išsiaiškinti, kaip įgyvendinamos Seimo kontrolieriaus pateiktos rekomendacijos.
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socialinės globos namuose, VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centre,
Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose, Seredžiaus senelių
globos namuose, VšĮ Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės Globos skyriuje
ir Dūseikių socialinės globos namuose.

Paminėtini šie pagrindiniai trūkumai, nustatyti patikrinimų metu:
ne visų globos įstaigų teritorijos, patalpos bei pateikiama informacija yra pritaikyta asmenų
su negalia poreikiams; žmonės su negalia apgyvendinami jų poreikiams nepritaikytose
patalpose; daugelyje įstaigų pagalbos kvietimo sistema turėjo trūkumų;
taikomas gyventojo rakinimas jo gyvenamajame kambaryje; nėra tinkamai užtikrinama
gyventojų teisė į privatumą (t. y. privačią, individualią erdvę, asmens higienos privatumą
ar informacijos konfidencialumą ir kt.)12; privatumo klausimų aptarimui su gyventojais
skiriamas nepakankamas dėmesys;
nėra tinkamai ir laiku pateikiama aktuali informacija apie valgiaraščius, nesudarytos tinkamos
sąlygos pateikti pageidavimus dėl maisto produktų ir patiekalų asortimento; nesudaromos
jokios galimybės globotiniams savarankiškai gamintis maistą; gyventojams nesudaromos
sąlygos valgyti bendrose erdvėse, jiems maitinimo metu skiriama tik dalis įrankių, gyventojai
neskatinami naudotis visais stalo įrankiais ir nededama pastangų, kad jie įrankiais naudotųsi;
laikomi netinkami vartoti vaistiniai preparatai (pasibaigusio galiojimo, ne originaliose
gamintojų pakuotėse); pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių turinys neatitinka
sveikatos apsaugos ministro nustatytų šioms vaistinėlėms taikomų jų sudėties reikalavimų;
nekontroliuojama, kaip savarankiški gyventojai savo gyvenamuosiuose kambariuose
laiko įvairius vaistinius preparatus bei juos vartoja; globotiniai jiems gydytojo paskirtus
vaistinius preparatus turi įsigyti ir savo asmeninėmis lėšomis; aplaidžiai tvarkoma vaistinių
preparatų apskaita;
nėra organizuojamas gyventojų užimtumas; nėra sudaromi individualios socialinės globos
planai; nėra individualizuotai organizuojamas užimtumas gyventojams, dėl sveikatos
būklės negalintiems pakilti iš lovos; trūksta knygų taip pat įvairesnių, į gyventojų poreikius
bei socialinių įgūdžių stiprinimą orientuotų, veiklų.
Atlikus patikrinimus Telšių apskrityje esančiose globos įstaigose, iš viso buvo pateikta 171 (šimtas
septyniasdešimt viena) rekomendacija13: 165 (šimtas šešiasdešimt penkios) – tikrintų globos įstaigų
12

13

Ypatingai trūksta privatumo asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose globos paslaugas, kur neužtikrinama
jauki namų aplinka, medicininės apžiūros privatumas, individualizuotas apatinių ir viršutinių rūbų skyrimas gyventojams,
trūksta patalpų privačiam bendravimui.
Seimo kontrolierius nurodė apie rekomendacijų įgyvendinimo rezultatus pranešti iki 2020 m. kovo 27 d., todėl
kompetentingos institucijos dar nėra pateikusios informacijos apie Seimo kontrolieriaus rekomendacijų galimas
įgyvendinimo priemones.
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vadovams, 3 (trys) apskrities savivaldybių administracijoms, 2 (dvi) Socialinių paslaugų priežiūros
departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir 1 (viena) – socialinės apsaugos ir
darbo ministrui.
Informacija apie rekomendacijų įgyvendinimą, teiktų atlikus tikrinimus psichiatrijos įstaigose, dar
nėra gauta.

Ataskaitiniu laikotarpiu vykdant pakartotinius patikrinimus globos įstaigose, kurios buvo tikrintos
2015 ir 2018 m., nustatyta, kad iš 177 (šimto septyniasdešimt septynių) joms pakartotinai pateiktų
rekomendacijų įstaigos įgyvendino 114 (šimtą keturiolika) rekomendacijų, 40 (keturiasdešimt)
įgyvendino iš dalies ir 23 (dvidešimt trys) rekomendacijos liko neįvykdytos, t. y. aštuoniasdešimt
septyni (87) procentai rekomendacijų buvo įgyvendinta arba įgyvendinta iš dalies. Seimo
kontrolierius, atsižvelgdamas į per pakartotinius patikrinimus nustatytas aplinkybes (iš dalies
įgyvendintas ir (arba) neįgyvendintas rekomendacijas, taip pat papildomai nustatytus trūkumus),
kiekvienai globos įstaigai ir jos steigėjui, įstaigai, perkančiai socialinės globos paslaugas (atitinkamai
savivaldybės administracijai)14 pateikė rekomendacijas, kad būtų imamasi reikalingų priemonių
šalinant nustatytus trūkumus (tinkamai įgyvendinant rekomendacijas). Papildomai buvo pateiktos
39 (trisdešimt devynios) rekomendacijos. Įstaigų po pakartotinio patikrinimo pateiktais duomenimis,
visos pakartotinai teiktos rekomendacijos buvo įgyvendintos nedelsiant po pakartotinių patikrinimų.
2. Pataisos įstaigos
2019 m. žmogaus teisių padėties patikrinimai buvo atlikti 7 (septyniose) pataisos įstaigose: Lukiškių
tardymo izoliatoriuje-kalėjime (Lukiškių TIK), Alytaus pataisos namuose (Alytaus PN), Marijampolės
pataisos namuose (Marijampolės PN), Vilniaus pataisos namuose (Vilniaus PN), Pravieniškių pataisos
namuose-atvirojoje kolonijoje (Pravieniškių PN-AK), Panevėžio pataisos namuose (Panevėžio PN) ir
Šiaulių tardymo izoliatoriuje (Šiaulių TI) (2019 m. spalio 21 d. ataskaita Nr. NKP-2019/1-1).

Paminėtini šie patikrinimų metu nustatyti pagrindiniai trūkumai:
nesiimama priemonių, siekiant palaikyti nuteistųjų, perkeltų iš Lukiškių TI-K į kitas pataisos
įstaigas, socialinius įgūdžius;
apribojama nuteistųjų teisė būti supažindintiems su konkrečiu nuteistojo atžvilgiu priimtu
nutarimu dėl jo perkėlimo, iš anksto apie perkėlimą neinformuojami šeimos nariai, artimieji
bei nesudaromos sąlygos tokį nutarimą apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka;
14

Asmens socialinės globos poreikį nustato, sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo, socialinę globą organizuoja
bei skiriamų socialinių paslaugų kokybę savivaldybėje užtikrina savivaldybės administracija, todėl ji turi imtis visų reikiamų
priemonių užtikrinti tinkamą rekomendacijų, pateiktų globos įstaigoms, įgyvendinimą.
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skirstant asmenis į kitas pataisos įstaigas, nebuvo atsižvelgta į nuteistųjų ir jų sutuoktinių,
giminaičių ir kitų artimųjų gyvenamąją vietą, taip sudarant kliūtis nuteistiesiems efektyviai
palaikyti socialinius ryšius su išoriniu pasauliu, dėl ko tik trečdaliui perkėlimas į kitas
pataisos įstaigas buvo palankus socialiniams ryšiams su artimaisiais palaikyti; ilgalaikių
pasimatymų gyvenamųjų kambarių skaičius yra mažesnis, nei numatyta teisės aktuose;
nėra tinkamai užtikrinamos materialinės laikymo sąlygos, pataisos įstaigose esančių
kamerų tipo patalpų, kuriose laikomi apgyvendinti laisvės atėmimo iki gyvos galvos
bausmę atliekantys nuteistieji ir asmenys, kuriems teismas yra skyręs laisvės atėmimo
bausmę atlikti kalėjime, apšvieta neatitinka minimalių natūralios apšvietos koeficientų
reikalavimų, taip nesudarant sąlygų užtikrinti minimalų natūralų apšvietimą15;
nėra užtikrinamos galimybės tęsti mokymosi bendrojo lavinimo mokyklose bei
nesudarytos galimybės dirbti, taip pažeidžiant jų teisę užsiimti visų rūšių prasminga
veikla, tik iš dalies sutvarkyti perkeltų nuteistųjų socialinės reabilitacijos dokumentai,
nėra vykdomos jų socialinių įgūdžių lavinimo programos, sveikos gyvensenos programos;
nesudaryta galimybė naudotis nuteistųjų poreikius atitinkančia literatūra, užsiėmimai su
visuomeninėmis organizacijomis orientuoti į dvasinį ugdymą, neįtraukiant kitų nuteistųjų
pozityvaus užimtumo priemonių formų, arba tokie susitikimai apskritai nevykdomi, tik
iš dalies sutvarkyti perkeltų nuteistųjų socialinės reabilitacijos dokumentai; nėra atlikti
perkeltų nuteistųjų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimai, perkeltiems nuteistiesiems
skirtingose pataisos įstaigose prieinamų internetinių svetainių skaičius svyruoja nuo 1 iki
107, kai kuriose įstaigose kompiuterinė technika yra labai pasenusi.
Atsakingoms institucijoms pateikta 60 (šešiasdešimt) rekomendacijų: sveikatos apsaugos ministrui
1 (viena) (dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo – higienos normoje būtų numatytas reikalavimas
užtikrinti natūralų apšvietimą, vertinamą pagal natūralios apšvietos koeficientą), Kalėjimų
departamento direktoriui – 2 (dvi), taip pat pavaldžioms institucijoms pateiktų rekomendacijų
kontrolė: Alytaus PN – 9 (devynios), Marijampolės PN – 10 (dešimt), Vilniaus PN – 8 (aštuonios),
Pravieniškių PN-AK – 10 (dešimt), Panevėžio PN – 9 (devynios) ir Šiaulių TI – 11 (vienuolika).
Pagal atsakingų institucijų pateiktus duomenis apie rekomendacijų įgyvendinimo rezultatus nustatyta, kad
Kalėjimų departamentas įgyvendino 2 (dvi) rekomendacijas, Alytaus PN – 9 (devynias), Marijampolės PN –
7 (septynias) (trijų rekomendacijų neįgyvendino arba įgyvendino netinkamai), Vilniaus PN – 7 (septynias),
o 1 (vienos) neįgyvendino arba įgyvendino netinkamai, Pravieniškių PN-AK – 8 (aštuonias), 1 (vienos)
neįgyvendino arba įgyvendino netinkamai ir dėl 1 (vienos) įgyvendinimo nepateikė informacijos, Panevėžio
PN – 9 (devynias) ir Šiaulių TI – 9 (devynias), o 2 (dviejų) neįgyvendino arba įgyvendino netinkamai. Su
Sveikatos apsaugos ministerija tikslinamos pateiktos rekomendacijos įgyvendinimo priemonės.
15

Natūralios apšvietos koeficientai neatitinka net mažiausio nustatyto analoginio natūralios apšvietos koeficiento, kuris
turi būti ne mažesnis kaip 0,5 proc.
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3. Policijos įstaigos
Per ataskaitinį laikotarpį, vertinant žmogaus teisių padėtį policijos komisariatuose (PK) įrengtose laikino
sulaikymo patalpose, iš viso buvo patikrinti 5 (penki) PK: Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Švenčionių rajono policijos komisariate ir Ukmergės rajono policijos komisariate, Utenos apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariate, Kauno apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Jonavos rajono policijos komisariate ir Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Prienų rajono policijos komisariate (2019 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. NKP-2019/1-4).
Patikrinimų metu buvo nustatyti šie pagrindiniai trūkumai:
teisės aktų registre ir Policijos departamento internetinėje svetainėje nėra paskelbti teisės
aktai ir / arba nėra prieinama aktuali jų redakcija;
pasitaiko atvejų, kuomet ne visi duomenys fiksuojami Policijos registruojamų įvykių registre;
ne visų PK suaugusiųjų apklausos patalpose yra vaizdo stebėjimo sistemos, taip pat
neužtikrinamas minimalus uždarytų asmenų vaizdo stebėjimo kamerų vaizdo įrašų
saugojimo terminas;
nėra užtikrinamos tinkamos materialinės sulaikytųjų laikymo sąlygos.
Atlikus patikrinimus, atsakingoms institucijoms – Vidaus reikalų ministerijai (VRM) ir Policijos
departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (PD) – pateiktos 8 (aštuonios) rekomendacijos: VRM
1 (viena) (dėl policijos veiklos teisinio reglamentavimo tobulinimo – užtikrinti, kad visi Lietuvos policijos
generalinio komisaro priimami norminiai teisės aktai ir jų pakeitimai būtų paskelbti Teisės aktų registre
bei PD interneto svetainėje) ir PD – 7 (septynios). Pagal atsakingų institucijų pateiktus duomenis
apie rekomendacijų įgyvendinimo rezultatus nustatyta, kad visos rekomendacijos įgyvendinamos –
parengtas pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas vykdomas numatytais terminais.
4. Užsieniečių laisvės apribojimo vietos
2019 metais Seimo kontrolieriai vertino žmogaus teisių padėtį 3 (trijuose) Valstybės
sienos apsaugos tarnybos (VSAT) objektuose: VSAT Užsieniečių registracijos centre (URC) (atlikti penki
patikrinimų vizitai), Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Uosto užkardoje (Uosto užkarda) ir Palangos
užkardos Palangos oro uosto pasienio kontrolės punkte (Oro uosto PKP) (2019 m. rugsėjo 3 d. ataskaita
Nr. NKP-2019/1-2 ir 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. NKP-2019/1-5).
Patikrinimų metu buvo nustatyti šie pagrindiniai trūkumai:
URC dalis patalpų yra nepritaikytos neįgaliesiems, įskaitant administracijos patalpas;
apgyvendinant asmenis su negalia, ne visuomet tinkamai atsižvelgiama į šių asmenų fizines
galimybes gyventi atitinkamoje patalpoje;
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patalpose netinkamai užtikrinama švara ir tvarka; laikomų asmenų aprūpinimo higienos
priemonėmis normos, susijusios su jų kiekiu ir išdavimo periodiškumu (įskaitant sauskelnes
tik kūdikiams iki vienerių metų), nėra pakankamos užtikrinti asmens higieną;
siūlomas pasirinkti alternatyvus valgiaraštis yra nepritaikytas islamą išpažįstantiems
užsieniečiams, nesudaromos sąlygos užsieniečiams atlikti apeigas pagal savo išpažįstamą
tikėjimą atskiroje tam skirtoje patalpoje URC teritorijoje, atskiri valgiaraščiai sudaromi ne
visiems asmenims, turintiems specialių mitybos poreikių; neužtikrinama, kad visi mokyklą
lankantys vaikai iki pamokų pradžios galėtų papusryčiauti valgykloje;
nėra aiški prašymų, skundų dėl valgykloje tiekiamo maisto teikimo ir nagrinėjimo tvarka;
nėra užtikrinamos kokybiškos ir laiku prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos;
pritaikant sulaikymą, kuomet šeima (motina su nepilnamečiais vaikais) patalpinami
į kamerų tipo patalpas, nevertinamos taikomos kraštutinės priemonės (sulaikymo)
proporcingumas tikslams pasiekti ir jos atitikimas vaikų geriausiems interesams;
neveiksmingai ir neefektyviai įvertinamas prieglobsčio prašytojų pažeidžiamumas, nes:
nepakankamos darbuotojų užsienio kalbų žinios, galimybių kelti darbuotojų kvalifikaciją
stoka, darbo organizavimo problemos (įskaitant vertinimą atliekančio personalo
darbo krūvio paskirstymą, tinkamą vertinimo dokumentų pildymą bei saugojimą),
kompetentingų išorės institucijų ir specialistų nepasitelkimas; trūksta bendradarbiavimo
su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistais siekiant tinkamai
užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus; nėra užtikrinamos vertėjo paslaugos; Uosto
užkardoje ir Oro uosto PKP neužtikrinamas sklandus elektroninės registro sistemos
veikimas, todėl apsunkinamas pareigūnų darbas, susijęs su pristatytų asmenų duomenų
tvarkymu; administracinės, laikino sulaikymo bei prieglobsčio prašytojų patalpos
nepritaikytos asmenims su negalia; neužtikrinamas minimalus natūralus ir (arba)
dirbtinis apšvietimas.

Po URC atliktų patikrinimų atsakingoms institucijoms – Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM), VRM,
VSAT, URC ir Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos reikalų
ministerijos (Akreditavimo tarnyba) – pateiktos 24 (dvidešimt keturios) rekomendacijos: SAM
1 (viena) (dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo – higienos normoje numatyti didesnes vienam
asmeniui išduodamų higienos priemonių normas (kiekius) ir įvairesnį jų asortimentą), VRM 2 (dvi) (dėl
teisinio reglamentavimo tobulinimo – perskaičiuoti ir pakeisti URC apgyvendintiems suaugusiems
ir nepilnamečiams nustatytas paros maitinimo išlaidų normas, atsižvelgiant į aktualias žemės ūkio
ir maisto produktų vidutines rinkos kainas, taip pat įtvirtinti trečią maitinimo tipą, kai į valgiaraštį
būtų įtraukta kitų rūšių, nei kiauliena, mėsos patiekalų, taip užtikrinant teisę į tinkamą maistą,
atitinkantį religinius įsitikinimus), VSAT 5 (penkios) (iš kurių 1 (viena) – dėl VSAT veiklos teisinio

SVARBUS KIEKVIENAS

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2019 metų veiklos ataskaita

62

reglamentavimo tobulinimo – papildyti atvykusio užsieniečio apklausos anketos formą užtikrinant,
kad asmens specialūs mitybos poreikiai būtų identifikuojami nedelsiant), URC 15 (penkiolika) ir
Akreditavimo tarnybai 1 (viena). Visos rekomendacijos, išskyrus teiktąją SAM (informacija apie teiktos
rekomendacijos įgyvendinimą dar nėra gauta), buvo įgyvendintos.

Po užkardose ir pasienio kontrolės punktuose atliktų patikrinimų pateiktos 6 rekomendacijos: VSAT
5 (penkios) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos
departamentui 1 (viena). Pagal institucijų pateiktus duomenis apie rekomendacijų įgyvendinimo
rezultatus, visos rekomendacijos yra įgyvendintos – parengtas pateiktoms rekomendacijoms
įgyvendinti priemonių planas įvykdytas jame numatytais terminais.
5. Psichiatrijos įstaigos
2019 m. buvo atlikti patikrinimai trijose (3) psichiatrijos įstaigose – viešosios įstaigos Respublikinės
Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filiale, viešosios įstaigos Respublikinės Panevėžio ligoninės
Psichiatrijos skyriuje (toliau – Panevėžio ligoninė) ir viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės
Moters ir vaiko klinikos Vaikų psichiatrijos skyriuje (ataskaita rengiama). Atliekant patikrinimus buvo
pasitelktas psichikos sveikatos ir neįgaliųjų teisių ekspertas – Lietuvos negalios organizacijų forumo
(LNF) prezidentė Dovilė Juodkaitė.

Paminėtini šie patikrinimų metu nustatyti pagrindiniai trūkumai:
nėra patvirtinti gydytojų ir kitų sveikatos priežiūros specialistų darbo krūviai, personalas
skundėsi dideliu emociniu krūviu, skatinimo stoka, išlaidas už kvalifikacijos kėlimo kursus
ne visuomet padengia įstaigos administracija;
vidaus tvarkos taisyklių nuostatos, kuriose apibrėžtos priverstinio pacientų hospitalizavimo
procedūros, neatitinka galiojančio teisinio reguliavimo; ne visi pacientai žino, jog turi
teisę atsisakyti tęsti jų hospitalizavimą ir gydymą įstaigoje, netinkamai supažindinami su
gydymo režimu;
nėra užtikrinamas informacijos apie įstaigų vidaus tvarkos taisykles, pacientų teises ir
pareigas, galimybes kreiptis į įstaigų etikos komisijas prieinamumas; pacientams trūksta
informacijos apie rašytinių kreipimųsi pateikimo tvarką, etikos komisijas bei jų funkcijas,
pacientų žodiniai kreipimaisi neregistruojami, daugumoje lankytų skyrių nėra tinkamai
užtikrinama anoniminio kreipimosi pateikimo galimybė;
taikoma fizinio suvaržymo priemonių tvarka nesuderinta su galiojančiu teisiniu reguliavimu,
neskiriamas dėmesys darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui atsižvelgiant į naują teisinį
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reguliavimą, neužtikrinamas pacientų, kuriems taikomos fizinio suvaržymo priemonės,
privatumas, numatyto periodiškumo būklės stebėjimas bei tinkamas suvaržymo priemonių
taikymo registravimas;
ne visos patalpos yra pritaikytos asmenų su judėjimo negalia poreikiams; netvarkingi
įrengimai higienos patalpose, trūksta švaros, palatose nėra užuolaidų, neužtikrinamas
tinkamas patalpų vėdinimas, neįrengtos susitikimų su lankytojais patalpos taip
neužtikrinant pacientų ir juos lankančiųjų privatumas;
pažeidžiamos nacionalinių teisės aktų nuostatos, draudžiančios visose sveikatos
priežiūros įstaigose ir šių įstaigų teritorijose vartoti tabako gaminius ir elektronines
cigaretes, pacientų rūkymas yra toleruojamas tiek pasyviais, tiek aktyviais administracijų
ir darbuotojų veiksmais, o rūkymo priklausomybės prevencijos programos nėra
taikomos;
psichologo, psichosocialinės reabilitacijos paslaugų prieinamumas bei laisvalaikio
užimtumo pasiekiamumas (dauguma skyrių neturi atskirų poilsio / užimtumo kambarių,
pacientai retai išvedami pasivaikščioti į lauką) nėra tinkamai užtikrinamas.

Atsižvelgiant į nustatytus trūkumus, atsakingoms institucijoms bus pateiktos rekomendacijos šiuos
trūkumus pašalinti bei stebimas jų įgyvendinimas.
IV. REKOMENDACIJŲ VYKDYMO KONTROLĖ
Atsakingoms institucijoms pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolė (angl. follow-up) yra
labai svarbi nacionalinės kankinimų prevencijos užtikrinimo priemonė. Įgyvendindamos pateiktas
rekomendacijas, atsakingos institucijos turi imtis tam tikrų veiksmų, prireikus, numatyti veiksmų
planą, o Seimo kontrolieriai stebi, kaip šios rekomendacijos įgyvendinamos. Rekomendacijų vykdymo
kontrolė yra procesas, kurio metu kankinimų prevenciją vykdanti institucija stebi bei renka informaciją
apie veiksmus ir priemones, kurių ėmėsi atsakingosios įstaigos pagal joms pateiktas rekomendacijas,
taip pat įvairiais būdais skatina rekomendacijų tinkamą įgyvendinimą, konsultuoja dėl pasirinktų
priemonių veiksmingumo.
Rekomendacijų įgyvendinimo kontrolė vykdoma vertinant atsakingų institucijų teikiamą
informaciją, ją tikslinant bei atliekant pakartotinius patikrinimus, kurių metu siekiama išsiaiškinti
Seimo kontrolierių rekomendacijų įgyvendinimo rezultatus vietoje įvertinant įstaigos pateiktą
informaciją (kaip minėta, 2019 m. atlikti devyni (9) pakartotiniai patikrinimai suaugusiųjų globos
įstaigose).
Džiugina didelis įgyvendintų rekomendacijų skaičiaus vidurkis – 94 procentai. Dėl neįgyvendintų
rekomendacijų toliau vyksta dialogas ir siekiama, kad jos visos būtų įvykdytos, apie tai informacija
bus pateikiama kitose Seimo kontrolierių veiklos ataskaitose.
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SEIMO KONTROLIERIŲ SIŪLYMAI
DĖL TEISINIO REGLAMENTAVIMO TOBULINIMO
Eil.
Nr.
1.

2.

Skundo numeris Rekomendacija

Vykdymo komentaras

4D-2017/1-1541

Spręsti teisės aktų, reglamentuojančių
valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę,
įskaitant oro taršos kontrolę, visuomenės
sveikatos priežiūrą, tikslinimo klausimą,
siekiant pagerinti oro kokybę, užtikrinti
efektyvų kvapų (kaip aplinkos oro teršalų)
gyvenamosios aplinkos ore valdymą
ir priežiūrą bei savalaikį reagavimą į
pranešimus, patikrinimų (kontrolės) tvarką,
atsakingų institucijų funkcijas, prireikus
griežtinti, keisti ūkio subjektų veiklos
sąlygas

Aplinkos ministerija informavo, kad
parengtos pataisos šių įstatymų:
Aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės, Aplinkos apsaugos,
Visuomenės sveikatos priežiūros,
Mokesčio už aplinkos teršimą, Aplinkos
stebėsenos įstatymų. Projektams
pritarė Vyriausybė, jie pateikti Seimui.

Spręsti klausimą dėl vieningo techninių
eismą ribojančių priemonių įrengimo
reglamentavimo, nustatant savivaldybėms
pareigą patvirtinti atitinkamas tvarkas,
užtikrinant teisinio reguliavimo aiškumo,
teisėkūros efektyvumo ir atsakingo
valdymo principų įgyvendinimą

Aplinkos ministerijai suformuluotas
Ministro Pirmininko pavedimas
išnagrinėti Seimo kontrolierės atlikto
tyrimo pažymą ir apie rekomendacijų
įgyvendinimą informuoti Seimo
kontrolierę bei Vyriausybės kanceliariją

4D-2017/2-1846

SVARBUS KIEKVIENAS

Vyriausybės kanclerio pavedimu yra
sudaryta tarpžinybinė darbo grupė
kvapų higienos normos ir kontrolės
taisyklių reglamentavimo tobulinimo
galimybei įvertinti ir pasiūlymams
teikti. Pažymėtina, kad išplėsti
NVSC įgaliojimai kvapų kontrolės
klausimais. SAM įsakymu patvirtinti
HN 121:2010 ir Kvapų kontrolės
gyvenamosios aplinkos ore taisyklių
pakeitimai
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4D-2018/1-1336

Pakeisti Pasimatymų suteikimo ir jų
vykdymo Laisvės atėmimo vietų ligoninėje
tvarkos aprašo nuostatas, pagal kurias
atvira tuberkulioze sergantiems asmenims
yra draudžiami ilgalaikiai pasimatymai, kad
jos neprieštarautų aukštesnės galios teisės
aktams

Laisvės atėmimo vietų ligoninės
direktorius sudarė darbo grupę dėl
Pasimatymų suteikimo ir jų vykdymo
Laisvės atėmimo vietų ligoninėje
aprašo projekto svarstymo. Darbo
grupė kreipėsi į Užkrečiamųjų
ligų ir AIDS centrą bei Nacionalinį
visuomenės sveikatos centrą dėl
rekomendacijų ir pasiūlymų

4D-2018/1-1369

4.

4D-2018/2-1369

Suderinti Laisvės atėmimo vietų ligoninės
direktoriaus įsakymo dėl patalpų tvarkymo
ir dezinfekcijos nuostatas, pagal kurias
pacientai patys valo ir dezinfekuoja
patalpas, su Higienos normos HN 471:2012 reikalavimais

Aplinkos paviršių valymo ir
dezinfekcijos procedūrų aprašas
pakeistas; pagal naująją tvarką,
sergantys nuteistieji nebeatliks
dezinfekcijos darbų, vieną kartą
per dieną palatas dezinfekuos
tvarkiniai, slaugytojos padėjėjai ir
dezinfekuotojai, kurie yra supažindinti
su dezinfekavimo tvarka

5.

4D-2018/1-1389;
1768

Tobulinti sveikatos priežiūros specialisto
profesinės kompetencijos patikrinimo
srities teisinį reglamentavimą, tikslinant
sveikatos priežiūros paslaugų valstybinės
kontrolės sąrašą, kreipimosi į Sveikatos
apsaugos ministeriją tvarką (kokiais
atvejais sveikatos priežiūros įstaigos
vadovui turi būti pateiktas reikalavimas
nušalinti atsakingą specialistą nuo
pareigų) ir terminus (inicijuoti ir atlikti
atsakingo specialisto profesinės
kompetencijos patikrinimą)

Sveikatos apsaugos ministras 201912-20 įsakymu Nr. V-1493 išdėstė
nauja redakcija Sveikatos priežiūros
specialistų profesinės kompetencijos
patikrinimo tvarkos aprašą

6.

4D-2018/1-1392

Tobulinti teisinį reglamentavimą
nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos
viešosios informacijos poveikio priežiūros
srityje, tiksliai nustatant, kuri (-ios)
institucija (-os) ir kokia apimtimi vykdo
nepilnamečių asmenų apsaugos nuo
neigiamos viešosios informacijos poveikio
priežiūros funkcijas

Teisingumo ministerija informavo,
kad poreikio tobulinti teisinį
reglamentavimą nėra: Valstybinei
vartotojų teisių apsaugos tarnybai
priskirta Reklamos įstatymo
7 straipsnio 2 dalyje nustatytų
reikalavimų įgyvendinimo priežiūra,
t. y., visų reklaminės veiklos subjektų
priežiūra, o žurnalistų etikos
inspektoriui priskirta viešosios
informacijos rengėjų, skleidėjų ir jų
dalyvių, žurnalistų veiklos priežiūra
Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo
viešosios informacijos poveikio
įstatymo nuostatų laikymosi aspektu

7.

4D-2018/1-1758

Spręsti teisinio reglamentavimo klausimą,
siekiant, kad nekiltų konfliktinės situacijos
tarp privačių žemės sklypų savininkų dėl
privažiavimo prie sklypų, kol neįteisintas
teritorijų planavimo dokumente
suprojektuoto kelio servitutas

Žemės ūkio ministerijai suformuluotas
Ministro Pirmininko pavedimas
informuoti Seimo kontrolierių
ir Vyriausybės kanceliariją apie
numatomus rengti teisės aktų projektus,
keičiančius teisinį reglamentavimą
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8.

4D-2018/1-246

Tobulinti teisės aktus, reglamentuojančius
šilumos paskirstymo metodų taikymą,
derinimą, užtikrinti, kad teisės aktai būtų
priimami vadovaujantis teisinės valstybės
principu „valdžios įstaigos tarnauja
žmonėms“, teisėkūros principais, būtų
aiškūs, suprantami, neprieštaringi, teisės
aktų formuluotės būtų tikslios

Valstybinė energetikos ir kainų komisija
planuoja, derinant Šilumos ūkio
įstatymo ir Civilinio kodekso nuostatas,
Šilumos paskirstymo vartotojams
metodų rengimo ir taikymo taisyklėse
įtvirtinti „vartotojų parengto šilumos
paskirstymo metodo“ apibrėžimą,
vartotojų sprendimo dėl metodo
priėmimo būdą

9.

4D-2018/1-36

Pakeisti Kauno tardymo izoliatoriaus
direktoriaus įsakymu patvirtintą Suimtųjų
ir nuteistųjų viršutinės aprangos skalbimo
ir valymo tvarkos aprašo nuostatas, kad
jos nepažeistų proporcingumo principo
ir labiau nei būtina nevaržytų asmenų
teisės bei galimybės pasinaudoti drabužių
skalbimo paslauga

Teisės akto nuostata, apribojanti
suimtojo ir nuteistojo galimybę
nemokamai pasinaudoti viršutinių
drabužių skalbimo paslauga dėl
palaikomų jo socialinių ryšių su
giminaičiais ir artimaisiais, pakeista
pagal Seimo kontrolieriaus
rekomendaciją

10.

4D-2018/1-534

Apsvarstyti galimybę inicijuoti
galiojančio teisinio reglamentavimo
pakeitimus, siekiant sudaryti sąlygas
nuteistiesiems, atliekantiems trumpalaikę
drausminę nuobaudą, mokytis profesijos
alternatyviais būdais

Teisingumo ministerija atsisakė
tobulinti teisinį reglamentavimą,
nurodydama galimybę drausminę
nuobaudą atliekantiems
nuteistiesiems mokytis teorijos
savarankiškai

11.

4D-2018/1-534

Apsvarstyti galimybę inicijuoti galiojančio
teisinio reglamentavimo pakeitimus,
kad drausmines nuobaudas atliekantys
asmenys turėtų galimybę kreiptis dėl
priėmimo į profesinio mokymo įstaigą, jei
faktiškai prasidėjus mokslo metams jie jau
bus atlikę paskirtas nuobaudas

Teisingumo ministerija atsisakė
tobulinti teisinį reglamentavimą,
nurodydama, kad pagal galimybes
drausminę nuobaudą atlikę nuteistieji
yra priimami tęsti pradėto profesinio
mokymo

12.

4D-2018/1-807

Tikslinti paslaugos teikimo vietų
įrengimo reikalavimus, vadovaujantis
STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos.
Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“

Ministerija vertina galimus
universaliosios pašto paslaugos
teikimo vietų išdėstymo sąlygų ir
paslaugos vietų įrengimo reikalavimų
pakeitimus. Konsultuojasi su
institucijomis, kitų šalių ekspertais, nes
pakeitimai turės esminį poveikį tiek
vartotojams, tiek ir Lietuvos paštui.
Teisės akto projektas bus pateiktas
viešajai konsultacijai

13.

4D-2018/1-897

Užtikrinti, kad Valstybės saugumo
departamento pareigūnų veiklos kontrolė
apimtų ir žmogaus teisių apsaugos
standartų laikymosi jų veikloje kontrolę

Valstybės saugumo departamentas
pagal pateiktas rekomendacijas tikslins
vidinius teisės aktus bei stiprins jų
vykdymo kontrolę

14.

4D-2018/1-897

Inicijuoti šiuo metu galiojančio Žvalgybos
įstatymo pakeitimą / papildymą
nustatant maksimalius žvalgybos metodų
taikymo terminus; Valstybės saugumo
departamento surinktos informacijos
naikinimo sąlygas; galimybę asmenims
efektyviai ginti savo teises teisme

Vyriausybės sukurta darbo grupė
pagal pateiktas rekomendacijas
parengs Žvalgybos įstatymo pataisas
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15.

4D-2018/2-1278,
1332

Tobulinti reikalavimus dėl valdytojų veiklos Patvirtinta nauja Pavyzdinių taisyklių
patikrinimo aktų turinio bei jų surašymo
redakcija (įsigaliojo 2020-01-01)
tvarkos, sprendimų atlikti valdytojo veiklos
patikrinimą pagal asmenų prašymų
turinį priėmimo tvarkos, kad jie atitiktų
teisėkūros aiškumo principo reikalavimus

16.

4D-2018/2-1443

Tobulinti teisinį reglamentavimą, kad būtų
užtikrintas visų eismo dalyvių saugumas

Susisiekimo ministerija informavo,
kad nemato pagrindo naujo teisinio
reglamentavimo tobulinimui

17.

4D-2018/2-1580

Reglamentuoti informacijos (dokumentų)
daugiabučių namų patalpų savininkams
(bendrijų nariams) teikimo pagal jų
prašymus tvarką ir formą

Aplinkos ministerija pritarė
rekomendacijai. Darbo grupė rengia
Daugiabučių namų ir kitos paskirties
pastatų bendrojo naudojimo objektų
valdymo įstatymo projektą. 2019 m.
rudenį įstatymo projektas pateiktas
derinimui institucijoms

18.

4D-2018/2-294

Pateikti informaciją apie Lietuvos
Respublikos triukšmo valdymo įstatymo
Nr. IX-2499 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 21, 22,
23 ir 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo
papildymo 221 ir 222 straipsniais įstatymo
projekto Nr. 18-5569 rengimo ir derinimo
procesą, kartu pateikiant informaciją, kokių
papildomų veiksmų planuojama imtis

Sveikatos apsaugos ministerija
informavo apie Lietuvos Respublikos
triukšmo valdymo įstatymo pakeitimo
rengimo ir derinimo procesą. Taip pat
informavo, kad sudaryta darbo grupė,
kuriai pavesta parengti papildomus
minėto įstatymo pakeitimus per
įmanomai trumpiausius terminus

19.

4D-2018/2-843

Tikslinti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo
tvarkos aprašo nuostatas dėl infrastruktūros
objektų savininkų informavimo apie priimtus
sprendimus (siūlymus) išpirkti objektus,
turto vertinimo ataskaitų pateikimo
infrastruktūros objektų savininkams
(arba reikalavimo motyvuotai nurodyti
priežastis, kodėl negalima pateikti), išperkamų
infrastruktūros objektų kainos nustatymo

Aplinkos ministerija informavo, kad,
rengiant Geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
objektų išpirkimo tvarkos aprašo
pakeitimus, bus atsižvelgta į pateiktas
rekomendacijas

20.

4D-2019/1-1214

Tobulinti teisinį reglamentavimą pareigūnų
ir karių valstybinių pensijų skyrimo srityje,
tikslinant prašymų skirti pirmiau minėtas
pensijas pateikimo tvarką, kad būtų aiškiai
įtvirtinta, kuriuos konkrečius dokumentus
kartu su prašymu skirti pareigūnų ir
karių valstybinę pensiją ir kam (VSDFV
prie SADM įgaliotai Valstybinio socialinio
draudimo fondo administravimo įstaigai
ar atitinkamai tarnybai, kuriame asmuo
tarnauja arba tarnavo paskiausiai) turi
pateikti pats besikreipiantis asmuo, o
kuriuos – atitinkama tarnyba (įstaiga, karinis
dalinys), per kurią asmuo kreipiasi.

Šiuo metu SADM rengiamas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl
pareigūnų ir karių valstybinių pensijų
skyrimo ir mokėjimo projektas

Taip pat aiškiai įtvirtinti prašymų skirti
pareigūnų ir karių valstybinę pensiją
nagrinėjimo tvarką tais atvejais, kai asmuo
kreipiasi tiesiogiai į VSDFV
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21.

4D-2019/1-226

Kartu su VĮ Registrų centru imtis teisinių
ir organizacinių priemonių spręsti teisės
aktų, reglamentuojančių statinių, butų
(patalpų) patikslintų kadastro duomenų
po atlikto atnaujinimo (modernizavimo)
įregistravimą nekilnojamojo turto registre,
tikslinimo klausimą ir parengti minėtu
klausimu išaiškinimą, atitinkantį galiojantį
teisinį reglamentavimą

Aplinkos ministerijakreipėsi į Žemės
ūkio ministeriją, prašydama pateikti
nuomonę apie galimybę atnaujinti
buto kadastro duomenis atlikus
pastato atnaujinimo (modernizavimo)
darbus. Atsižvelgdama į ŽŪM
nuomonę, ši ministerija parengė
išaiškinimą, kuris bus paskelbtas
Aplinkos ministerijos interneto
svetainėje

22.

4D-2019/1-766

Spręsti teisinio reglamentavimo klausimą,
kad būtų suformuluotos nuostatos
(kriterijai) dėl statinių arba įrenginių
eksploatacijai reikalingo žemės sklypo
ploto nustatymo bei jo naudojimo arba
nenaudojimo apibrėžimo

Žemės ūkio ministerija informavo,
kad parengė žemės ūkio ministro
įsakymo projektą „Dėl kitos
paskirties valstybinės žemės sklypų,
parduodamų ar išnuomojamų ne
aukciono būdu, administravimo
metodikos patvirtinimo“, kuris yra
derinimo stadijoje

23.

4D-2019/1-89

Reglamentuoti patikslintų patikrinimo
aktų nagrinėjimo (nenagrinėjimo)
sąlygas, patvirtinti (jeigu nėra patvirtinta)
patikrinimo akto (taip pat patikslinto akto)
formą

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos
tarnyba pripažino netekusiu galios
teisės aktą, kuriuo buvo patvirtinta
patikrinimo aktų apskundimo
nagrinėjimo tvarka.
2019 m. gegužės 16 d. buvo patvirtinta
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos
tarnybos gaminio / paslaugos
vertinimo išvados forma

24.

4D-2019/1-89

Reglamentuoti, kad vartojimo ginčus
nagrinėjanti institucija turi pranešti
vartotojui apie skundo (vartojimo
ginčo) nagrinėjimo termino skaičiavimo
pasikeitimą (kai gaunamas paskutinis
dokumentas, turintis reikšmės ginčui
spręsti, nuo pakeisto reikalavimo ir t. t.) bei
šio pranešimo pateikimo terminus

Teisingumo ministerija informavo
Vartotojų teisių apsaugos
tarnybą imtis visų organizacinių
priemonių, kad vartojimo ginčai
būtų nagrinėjami laikantis šiame
įstatyme nustatytų reikalavimų
ir terminų bei kad į pranešimą
vartotojams apie pradėtą ginčo
nagrinėjimo procedūrą būtų įtraukta
ir informacija apie vartojimo ginčo
nagrinėjimo terminą, jo pratęsimo
galimybę bei informacija apie
pagrindus, kai vartojimo ginčo
terminai skaičiuojami iš naujo

25.

4D-2019/2-127

Teisės aktų nustatyta tvarka spręsti
klausimą dėl Prienų rajono savivaldybės
administracijos nuostatų pakeitimo
(papildymo)

Prienų rajono savivaldybės
administracijos nuostatai pakeisti
(papildyti)
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26.

4D-2019/2-178

Imtis priemonių, kad Kėdainių rajono
savivaldybės metinės vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
nuostatuose įtvirtinta norma (dėl visų
verslo liudijimo pagrindu individualią
veiklą vykdančių asmenų apmokestinimo
Rinkliava) būtų suderinta su aukštesnę
teisinę galią turinčių Atliekų tvarkymo
įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis

Laukiama atsakymo iš Vyriausybės
atstovo Kauno ir Marijampolės
apskrityje

27.

4D-2018/2-568

Apsvarstyti galimybę nustatyti kriterijus,
kuriais remiantis būtų sprendžiama,
kurie keliai yra įrašomi į Kazlų Rūdos
savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašą

Savivaldybė informavo, kad tvarką,
kuria vadovaujantis būtų sprendžiama,
kokie keliai įrašomi į vietinės reikšmės
kelių sąrašą, planuojama parengti ir
patvirtinti 2020 m.

28.

4D-2019/2-180

Inicijuoti Skuodo rajono savivaldybės
tarybos sprendimo dėl daugiabučio namo
administratoriaus paskyrimo Daugiabučių
namų atnaujinimo (modernizavimo)
programos įgyvendinimo
administratoriumi vykdymo priežiūros ir
kontrolės tvarkos nustatymą

2019-06-12 direktoriaus įsakymu
Nr. A1-451 sudaryta grupė (patvirtinti
jos nuostatai), kuri vykdys Programų
įgyvendinimo administratoriaus
veiklos vykdymo priežiūrą ir kontrolę

29.

4D-2018/1-1816

Apsvarstyti galimybę vidaus teisės aktais
reglamentuoti Pravieniškių pataisos namųatvirosios kolonijos pareigūnų lankymosi
kamerų tipo patalpose ir bendravimo su
suimtaisiais / nuteistaisiais tvarką

Rekomendacija apsvarstyta, nutarta
problemas spręsti organizacinėmis
priemonėmis, nepriimant naujų teisės
aktų

30.

4D-2019/2-1114

Šiaulių miesto savivaldybei rekomenduota
patvirtinti savivaldybės daugiabučių
namų bendrojo naudojimo objektų
administratorių veiklos neplaninių
patikrinimų taisykles, kuriose
būtų nustatyti pagal savivaldybės
administracijos kompetenciją vykdomų
neplaninių patikrinimų atlikimo pagrindai,
tikrinamų valdytojų atrankos kriterijai

Parengtas taisyklių projektas Šiaulių
miesto savivaldybės tarybai tvirtinti
bus teikiamas 2020 m. vasario mėn.

31.

4D-2019/2-1405

Inicijuoti Šiaulių rajono savivaldybės
Laukiama institucijos atsakymo iki
tarybos 2019-10-08 sprendimu
2020-04-01
Nr. T-307 patvirtintų Šiaulių rajono
savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų
bendrijų valdymo organų, jungtinės
veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir
savivaldybės vykdomosios institucijos
paskirtų bendrojo naudojimo objektų
administratorių veiklos, susijusios su
įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų
funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės
taisyklių pakeitimą pagal 2020-0101 įsigaliojusią Pavyzdinių taisyklių
redakciją
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BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS
2019 m. sausio 10 dieną Seimo kontrolierių įstaigos
vadovas Augustinas Normantas susitiko su Seimo
pirmininku Viktoru Pranckiečiu. Susitikime kalbėtasi
apie žmogaus teisių aktualijas šalyje, esamą žmogaus
teisių situaciją ir iššūkius. Susitikimo metu A. Normantas
pastebėjo, jog Lietuvoje trūksta švietimo žmogaus teisių
temomis, atkreipė dėmesį į Jungtinių Tautų Neįgaliųjų
komiteto pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo
problemas, aptarė Nacionalinės žemės tarnybos
veiklos problemas, globos deinstitucionalizavimo
svarbą bei principus, taip pat socialinių paslaugų namuose prieinamumą. Be to, buvo aptarti teisės
gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės įstaigų klausimai, diskutuojama apie bausmių vykdymo
sistemos reformos problemas.
2019 m. vasario 5 dieną Seimo kontrolierių įstaigoje
kartu su vaiko teisių kontroliere E. Žiobiene, Lietuvos
profesinės sąjungos „Solidarumas“, Teisingumo
ministerijos ir Kalėjimų departamento atstovais aptarti
laisvės atėmimo vietose vykdomos pertvarkos
probleminiai klausimai, kaip antai: ar, reorganizuojant
įkalinimo įstaigas ir įkalinimo įstaigose panaikinant
naktinio sveikatos specialisto budėjimo institutą,
nebus pažeidžiama teisė į savalaikę ir tinkamą sveikatos
apsaugą, kaip apsaugoti Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose bausmę
atliekančius nepilnamečius, kad jie nepajaustų jokio kitų bausmę atliekančių asmenų neigiamo
poveikio.
Susitikimo rezultatas – bendras sutarimas, kad visos kylančios problemos turi būti sprendžiamos tik
kalbant bei užmezgant dialogą, o priimami sprendimai neturi pažeisti pagrindinių žmogaus teisių
ir laisvių. Susitikime dalyvavę asmenys patikino, kad diskusija turi būti tęsiama bei siekiama, kad
padarytos išvados būtų vainikuotos teigiamų rezultatų.
2019 m. kovo 4–6 dienomis Seimo kontrolierius A.
Normantas dalyvavo Globalaus nacionalinių žmogaus
teisių institucijų aljanso (angl. GANHRI) kasmetiniame
susitikime Ženevoje, Šveicarijoje. Lankydamiesi
Ženevoje, Seimo kontrolierių įstaigos atstovai taip
pat susitiko (kovo 5 d.) su Kankinimų prevencijos
asociacijos (APT) tematinių projektų vadovu Jean-
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Sébastien Blanc, su kuriuo aptarė tuberkulioze sergančiųjų įkalinimo įstaigose ir psichikos sveikatos
institucijose priežiūros ypatumus, akcentuojant, kad tokių asmenų priežiūra neturėtų skirtis nuo kitų tose
institucijose laikomų asmenų priežiūros. Susitikimo metu buvo sutarta, kad pagal Seimo kontrolierių
įstaigos kreipimąsi Kankinimų prevencijos asociacija Seimo kontrolierių įstaigai parengs ekspertines
įžvalgas, kuriomis remiantis Seimo kontrolierius parengs rekomendacijas suinteresuotoms institucijoms
dėl įkalinimo įstaigose ir psichikos sveikatos institucijose laikomų tuberkulioze sergančių asmenų
priežiūros.
2019 m. kovo 28–29 dienomis Seimo kontrolierius A. Normantas Kijeve susitiko su Ukrainos
Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių komisare Liudmila Denisova aptarti ir pasirašyti galutinę ES
Dvynių projekto „Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų
saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį“ ataskaitą bei su ataskaita
susijusius dokumentus.
2019 m. balandžio 16 dieną Seimo kontrolierių įstaigoje vyko susitikimas su Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriumi Laimonu Čiaku bei kitais tarnybos atstovais.
Susitikime buvo nuodugniai analizuotas gaunamų skundų dėl Nacionalinės žemės tarnybos pareigūnų
neteisėtų veiksmų ar neveikimo turinys bei Seimo kontrolierių įstaigą pasiekiančių sisteminių skundų
problematika. Seimo kontrolieriai pažymėjo, kad ypatingai jautri bei opi nuosavybės teisių atkūrimo
procedūra, kuri iš esmės eina į pabaigą, turi būti vykdoma imperatyviai vadovaujantis teisės aktais
bei gerojo viešojo administravimo principais.
Susitikime taip pat buvo prašyta atkreipti dėmesį į Seimo kontrolieriaus teikiamas rekomendacijas
bei užtikrinti jų įgyvendinimo visa apimtimi. Seimo kontrolieriai akcentavo, kad Nacionalinės
žemės tarnybos pareigūnai turėtų užtikrinti, kad asmenų prašymai bei skundai būtų nagrinėjami
vadovaujantis teisės aktų reikalavimais bei iš Konstitucijos kylančiu valdžios tarnavimo žmonėms
principu.
2019 m. balandžio 30 dieną Seimo kontrolieriaus
iniciatyva organizuotame susitikime valstybės
institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai
išklausė Neįgaliųjų socialinės integracijos veiklos
rezultatų ir Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos
įgyvendinimo 2018 m. stebėsenos ataskaitą, kurioje
Neįgaliųjų reikalų departamentas įvardino svarbiausius
JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo
šalyje trūkumus: mokyklų prieinamumas fizinę
negalią turintiems vaikams, negalią turinčių asmenų
informuotumas, jų įtraukimas į sprendimų priėmimo procesus. Vertinant Neįgaliųjų konvencijos
įgyvendinimą šalyje pastebima, kad suaugusiųjų globos įstaigose gyventojai laiku nepamaitinami,
jiems neorganizuojamas užimtumas. Globos įstaigų gyventojai yra priklausomi nuo paslaugas
teikiančių globos įstaigos darbuotojų.
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Būdama nacionalinė žmogaus teisių institucija, Seimo kontrolierių įstaiga stebi ir vertina šalies
veiksmus įgyvendinant tarptautinius įsipareigojimus. JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo
stebėsena – vienas iš svarbiausių įrankių kritiškai įsivertinti, kaip Lietuva įgyvendina tarptautinius
įsipareigojimus, ir numatyti įrankius stebėsenos ataskaitos projekte įvardytiems trūkumams šalinti.
Lietuva 2020 m. Jungtinių Tautų Neįgaliųjų komitetui privalės pateikti antrąją ataskaitą dėl JT
Neįgaliųjų konvencijos nuostatų įgyvendinimo pažangos.
2019 m. gegužės 15 dieną Seimo kontrolierių
įstaigoje lankėsi Armėnijos nacionalinės asamblėjos
delegacija. Seimo kontrolierių įstaigos vadovas
A. Normantas susitikimo pradžioje svečiams
visapusiškai pristatė Seimo kontrolierių įstaigos
vykdomas funkcijas ir turimus mandatus bei atkreipė
dėmesį, kad žmogaus teisių užtikrinimo klausimai yra
ypatingai jautrūs. Svečiams išreiškus susirūpinimą,
kad Armėnijoje požiūris į žmogaus teises pradėjo
keistis tik po įvykusios revoliucijos, Seimo kontrolierių
įstaigos Žmogaus teisių biuro darbuotojai atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje taip pat vis dar neretai
yra susiduriama su žmogaus teisių neužtikrinimo problemomis, bet tam tikri kertiniai žingsniai jau
yra žengti, nes požiūris į žmogų bei žmogaus teises keičiasi: yra užtikrinamas žmogaus orumas,
atsirado saugumo jausmas.
2019 m. gegužės 17 dieną Seimo kontrolierių įstaigoje lankėsi Europos saugumo ir bendradarbiavimo
organizacijos (ESBO) atstovai, kurių vizito pagrindinis tikslas – 2019 m. Lietuvos Respublikos
Prezidento rinkimai. Susitikimo metu ESBO atstovai domėjosi Seimo kontrolierių kompetencija ir
veikla LR Prezidento rinkimų kontekste, o Seimo kontrolierių įstaigos atstovai dalinosi informacija,
susijusia su žmogaus teisėmis ir rinkimais (konkrečiai – Prezidento rinkimais).
2019 m. gegužės 31 dieną Seimo kontrolieriai
A. Normantas ir M. Vainiutė visuomenę supažindino
su 2018 m. Seimo kontrolierių – nacionalinės žmogaus
teisių institucijos – ataskaita. Seimo kontrolierius,
įstaigos vadovas A. Normantas svečiams pristatė Seimo
kontrolierių mandatus, aptarė esmines žmogaus teisių
problemas šalyje.
Prižiūrėdami, kaip valstybė rūpinasi bei užtikrina
žmogaus teisės, Seimo kontrolieriai valstybės ir
savivaldybių įstaigoms iš viso pateikė per 2 tūkst. 300 rekomendacijų. Institucijos, kurioms yra
pateikiamos Seimo kontrolieriaus rekomendacijos, privalo jas įvertinti ir imtis veiksmingų priemonių
joms įgyvendinti.
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2019 m. birželio 21 dieną Seimo
kontrolierių įstaigos vadovas A. Normantas
kartu su Žmogaus teisių biuro darbuotojais
lankėsi Užsieniečių registracijos centre,
kuriame kartu su Tarptautinės migracijos
organizacijos (TMO) Vilniaus biuro ir Tautų
pabėgėlių agentūros UNHCR atstovais
atliko žmogaus teisių padėties stebėseną.
Žmogaus teisių stebėsenoje dalyvavusių
organizacijų atstovai vertino galimybę
prisidėti prie Seimo kontrolierių įstaigos vykdomos žmogaus teisių stebėsenos bei iš arti stebėti
nacionalinės prevencijos institucijos funkcijų vykdymą žmogaus teisių srityje, o Seimo kontrolierius
atkreipė UNHCR ir TMO atstovų dėmesį, jog, būdama nacionalinė prevencijos institucija, Seimo
kontrolierių įstaiga tikisi grįžtamojo ryšio – konstruktyviai naudingų įžvalgų, kurios prisidėtų prie
žmogaus teisių apsaugos URC užtikrinimo.
2019 m. rugsėjo 27 dieną Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko Seimo kontrolierių įstaigos organizuota
Šiaurės ir Baltijos šalių ombudsmenų konferencija „Socialinių ir ekonominių teisių užtikrinimas –
oraus gyvenimo garantas“. Pirmą kartą ombudsmenų susitikime dalyvavo ir šalyje reziduojantys
Šiaurės bei Baltijos šalių ambasadoriai, kurie turėjo puikią galimybę ne tik susipažinti su artimų šalių
ombudsmenais, bet ir įsigilinti į ombudsmenų veiklą bei iššūkius. Visą dieną vykusi Seimo kontrolierių
įstaigos organizuota konferencija pranešėjams bei diskusijos dalyviams iš Latvijos, Estijos, Švedijos,
Danijos, Suomijos ir Norvegijos leido sukurti terpę ne tik dalytis bei keistis patirtimi, bet ir vertinti
kaimyninių šalių pažangą socialinių bei ekonominių teisių užtikrinimo srityje. Konferencija atskleidė,
kad, nepaisant šalių skirtumų, jose
egzistuoja itin panašios problemos, todėl
tvarus kaimyninių šalių bendradarbiavimas
gali padėti rasti bendrų problemų
sprendimo būdų.
Konferencijos metu buvo surengtos
trys sesijos, kurių temos, reaguojant į
jautriausias socialinių bei ekonominių
teisių užtikrinimo poreikio sritis, leido
užsimegzti konstruktyvioms diskusijoms
tarp šalių ombudsmenų. Pirmoje sesijoje
buvo aptarti ekonominių bei socialinių
teisių užtikrinimo teisinio reguliavimo aspektai. Daugiausia diskusijų bei nuomonių konferencijoje
sukėlė antroji sesija, kurioje ombudsmenai aptarė žmonių su negalia teisių užtikrinimo problematiką.
Konferenciją užbaigusi trečioji sesija leido dalyviams dalintis realia praktika bei rekomendacijomis,
siekiančiomis įgyvendinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą.
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2019 m. lapkričio 18–19 dienomis Seimo
kontrolierių įstaigos vadovas A. Normantas dalyvavo
2-ojoje Stambulo tarptautinėje ombudsmenų
konferencijoje „Gero administravimo principai
ir ombudsmenai“, kurią organizavo Turkijos
ombudsmeno įstaiga. Seimo kontrolierių įstaigos
vadovas konferencijos II sesijoje „Ombudsmenų
rekomendacijų pagrindiniai principai: lygybė,
teisingumas, nešališkumas, nediskriminavimas
ir nepiktnaudžiavimas valdžia“ skaitė pranešimą
„Ombudsmeno vaidmuo stiprinant gerą viešąjį valdymą“.
2019 m. gruodžio 11 dieną Seimo Žmogaus teisių komitetas, Seimo kontrolierius A. Normantas,
vaiko teisių apsaugos kontrolierė E. Žiobienė bei žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė
apie žmogaus teises ir laisvę diskutavo su Kubos disidentu, Sacharovo premijos laureatu Gilijermu
Farinjasu (Guillermo Fariñas) bei Kubos ir JAV nacionalinio fondo žmogaus teisėms direktoriumi
Omaru Lopezu (Omar López). Susitikimo metu G. Farinjasas pasakojo apie žmogaus teisių pažeidimus
ir žodžio laisvės suvaržymus Kuboje bei ragino Kubos režimui taikyti tarptautines politines sankcijas.
Tarptautinis ombudsmenų institutas
Tarptautinis ombudsmenų institutas yra nepelno siekianti organizacija, kuri inicijuoja įvairius
tyrimus bei studijas apie ombudsmenų veiklą, rengia bei organizuoja ombudsmenų, personalo ir
kitų suinteresuotų asmenų mokymo programas, taip pat įvairius seminarus ir konferencijas. Seimo
kontrolierių įstaiga Tarptautiniam ombudsmenų institutui priklauso nuo 1996 m. ir teikia informaciją
apie įstaigą, jos struktūrą, Seimo kontrolierius bei vykdomą veiklą, taip pat teikia atsakymus į
siunčiamus klausimynus ir dalyvauja instituto organizuojamose renginiuose.
2019 metais Seimo kontrolierių įstaiga taip pat aktyviai dalyvavo Tarptautinio ombudsmenų instituto
veikloje siųsdama naujienas apie įvairius renginius ir atliktus tyrimus, teikė atsakymus narystės
progreso vertinimo tema bei dalyvavo Tarptautinio ombudsmenų instituto Europos regiono spalio
16–17 dienomis Rygoje organizuotame seminare „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir
jo iššūkiai iš žmogaus teisių apsaugos perspektyvos“. Renginys buvo skirtas aptarti bei pasidalinti
Europos valstybių ombudsmenų patirtimi, susijusia su skundais dėl asmens duomenų apsaugos.
Seminaro metu buvo pristatyta teisės mokslininkų bei Europos šalių ombudsmenų įžvalgos ir patirtis
asmens duomenų apsaugos klausimais, taip pat EŽTT aktualesnių bylų, kuriose paliečiami asmens
duomenų sampratos, valdžios institucijų veiklos vertinimo klausimai, bei priimtų sprendimų apžvalga.
Europos ombudsmenų institutas
Europos ombudsmenų institutas (EOI) buvo įsteigtas 1988 m. Insbruke (Austrija) ir iki šios dienos tai yra
per 100 Europos ombudsmenų institucijų vienijanti organizacija. Tai savarankiška, pelno nesiekianti
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mokslo organizacija, atliekanti tyrimus žmogaus bei piliečių teisių gynimo srityje nacionaliniu bei
tarptautiniu lygmeniu. EOI, bendradarbiaudamas su vietos, užsienio ir tarptautinėmis institucijomis,
propaguoja ir palaiko ombudsmeno institucijos idėją. Seimo kontrolierių įstaiga priimta į Europos
ombudsmenų institutą 1995 m. kovo 20 d., o 2013 m. rugsėjo 20 d. Seimo kontrolierių įstaigos
vadovas, Seimo kontrolierius A. Normantas, buvo išrinktas šio instituto valdybos nariu.
2019 m. lapkričio 4 d. Seimo kontrolierius A. Normantas dalyvavo Europos ombudsmenų instituto
surengtame valdybos posėdyje Insbruke (Austrija), kur dalinosi patirtimi su kolegomis iš kitų šalių.
Europos ombudsmenų tinklas
Europos ombudsmenai jau nuo seno pabrėžia bendradarbiavimo su nacionaliniais ombudsmenais
svarbą ir tuo tikslu yra sukūrę Europos ombudsmenų ir panašių įstaigų ryšių tinklą, skirtą paskatinti
laisvą informaciją apie bendrijos teisę ir jos įgyvendinimą bei sudaryti sąlygas perduoti skundus tai
įstaigai, kuri galėtų geriausiai juos išnagrinėti. Šiuo metu Europos ombudsmenų ryšių tinklą sudaro
per 100 įstaigų įvairiose Europos šalyse. Seimo kontrolierių įstaiga šio tinklo veikloje dalyvauja
nuo 2002 metų balandžio mėnesio ir internetinės bendradarbiavimo sistemos priemonėmis teikia
informaciją apie įvykius įstaigoje bei svarbesnes skunduose keliamas problemas, dalijasi patirtimi
su Europos kolegomis teikdama atsakymus į įvairius užklausimus bei, esant galimybei, dalyvauja
Europos ombudsmenų biuro organizuojamuose konferencijose ir seminaruose.
2019 metais Seimo kontrolierių įstaiga Europos ombudsmenų tinklui reguliariai teikė informaciją apie
savo veiklą bei siuntė tinklo nariams klausimus dėl mediacijos.
Europos nacionalinių žmogaus teisių institucijų tinklas
Europos nacionalinių žmogaus teisių institucijų tinklą (ENŽTIT) sudaro nacionalinės žmogaus
teisių institucijos (NŽTI) iš visos Europos. NŽTI yra valstybės finansuojamos, nepriklausomos nuo
vyriausybės bei plačias teises ir konstitucinius įgaliojimus ginti ir vykdyti žmogaus teisių sklaidą
turinčios institucijos. Tam, kad būtų užtikrintas NŽTI nepriklausomumas, pliuralizmas, nešališkumas
ir darbo efektyvumas, jos akredituojamos remiantis Paryžiaus principais.
Seimo kontrolierių įstaiga oficialia ENŽTIT nare tapo po 2017 m. kovo 23 d. (neoficialiai šio tinklo
veikloje dalyvavo jau nuo 2014 m. rugsėjo 30 d.), kuomet ji buvo akredituota nacionaline žmogaus
teisių institucija, pripažįstant jos atitikimą Paryžiaus principams ir suteikiant jai aukščiausią A statusą.
Seimo kontrolierių įstaiga 2019-aisiais, kaip ir kasmet, aktyviai prisidėjo prie ENŽTIT veiklos, teikdama
atsakymus į įvairius paklausimus bei dalyvaudama šio tinklo vykdomuose tyrimuose, seminaruose
ir mokymuose:
Vasario 12–13 dienomis Budapešte, Vengrijoje, vykusiame Nacionalinių žmogaus teisių
institucijų konsultaciniame seminare, kurį organizavo Liudviko Bolcmano žmogaus
teisių institutas ir Vengrijos Helsinkio komitetas. Seminare buvo aptartas tyrimas,
kuriame analizuojamas nacionalinės kankinimo prevencijos metodų efektyvumas,
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taip pat pristatytos pagrindinės suimtųjų / įtariamųjų teisės ir reikšmingi, šių teisių
apsaugai taikomi, Europos Sąjungos dokumentai bei pagrindinės pirminės projekto
studijos metu paaiškėjusios išvados. Renginio dalyviai diskutavo apie nacionalinių
žmogaus teisių institucijų vaidmenį skatinant ir saugant įtariamųjų ir suimtųjų teises,
tokias kaip, pavyzdžiui, teisė į informaciją, teisė į advokatą it teisinę pagalbą bei teisė
į vertėją.
Kovo 25–27 dienomis, Mostaro mieste, Bosnijoje ir Hercogovinoje, vykusiame nacionalinių
žmogaus teisių institucijų darbuotojų įgūdžių tobulinimo seminare „Ekonominės ir
socialinės teisės (po)konfliktinėse situacijose“, kuriame buvo pristatyti pagrindiniai
ekonomines ir socialines teises saugantys mechanizmai bei šių teisių stebėsenos
indikatoriai. Sudarytose darbo grupėse buvo kalbama apie konkrečias problemas
ekonominių ir socialinių teisių srityse, žmogaus teisių indikatorių bei kampanijų sukūrimą,
taip pat pristatyti esami ir galimi nacionalinių žmogaus teisių institucijų įsitraukimo į šių
problemų sprendimą būdai.
Birželio 3–7 dienomis Venecijoje, Italijoje, vykusioje Nacionalinių žmogaus teisių institucijų
akademijoje (mokymuose), kurios užsiėmimai buvo skirti ekonominių ir socialinių teisų
ESBO regione efektyviam įgyvendinimui. Pirmąją renginio dieną vyko Paryžiaus principų
integravimo į kasdienę nacionalinių žmogaus teisių institucijų veiklą galimybių aptarimas,
o pirmosios sesijos metu jau buvo gilinamasi į ekonominių ir socialinių teisių normų
sąsają su tvaraus vystymosi tikslais. Antrąją renginio dieną buvo kalbama apie tai, kaip
atlikti socialinių ir ekonominių teisių stebėseną iš žmogaus teisių perspektyvos ir kaip
strategiškai panaudoti nacionalinių žmogaus teisių institucijų (NŽTI) funkcijas atliekant
ekonominių ir socialinių teisių monitoringą. Taip pat buvo aptarti socialinių ir ekonominių
teisių stebėsenos indikatoriai ir gairės. Per kelias kitas dienas buvo siekiama išdiskutuoti,
kaip per žmogaus teisių prizmę įvertinti šalies turimus resursus ir kaip vykdyti viešinimą
bei sklaidą. Paskutinė mokymų diena buvo skirta veiksmų planų sudarymui, svarbiausių
NŽTI akademijos akcentų išskyrimui bei mokymų vertinimui.
Spalio 24 d. Vienoje, Austrijoje, vykusioje Liudviko Bolcmano žmogaus teisių instituto
organizuotoje, nacionalinėms žmogaus teisių institucijoms skirtoje, konferencijoje
„Rekomendacijų NŽTI rengimas, siekiant stiprinti procedūrines apsaugos priemones“.
Renginyje buvo aptarti organizatorių atlikto tyrimo, susijusio su įtariamųjų ir kaltinamųjų
teisių apsauga, rezultatai. Diskusijų metu buvo kalbama apie NŽTI vaidmenį ginant procesines
įtariamųjų ir kaltinamųjų teises bei iššūkius, su kuriais susiduriama. Taip pat buvo diskutuojama
apie institucijų tarpusavio bendradarbiavimą, t. y. galimus bendradarbiavimo su teisininkais,
visuomene, nacionalinę kankinimų prevenciją ir kitokią žmogaus teisių apsaugą vykdančiomis
institucijomis bei tarptautinėmis žmogaus teisių organizacijomis būdus.
Lapkričio 13–14 dienomis Europos nacionalinių žmogaus teisių institucijų tinklo metinėje
konferencijoje ir generalinėje asamblėjoje Briuselyje, Belgijoje. Konferencijos metu aptartos
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pagrindinės idėjos, kad, praėjus dešimčiai metų nuo Europos ekonominės, finansinės ir
socialinės krizės, kai kurios ekonominės ir socialinės reformos vis dar pažeidžia žmogaus
teises, įskaitant teisę į darbą, teisę į žmogaus apsaugą nuo skurdo ir socialinės atskirties,
bei teisę į tinkamus oraus gyvenimo standartus. Taip pat aptarti tarptautiniai ir regioniniai
žmogaus teises reglamentuojantys teisės aktai bei esminiai aspektai, trukdantys plėtoti
žmogaus teisėmis grindžiamą požiūrį į politiką, kuri turi prisidėti prie geresnės ekonominės
ir socialinės sanglaudos Europos valstybių visuomenėse.
Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra
Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) įsteigta 2007 m. vasario 15 d. ir įsikūrusi Vienoje.
Agentūros tikslas – atitinkamoms Bendrijos ir jos valstybių narių institucijoms bei valdžios įstaigoms
teikti pagalbą, dalytis su pagrindinėmis teisėmis susijusia patirtimi įgyvendinant Bendrijos teisę ir
remti įstaigas, kai jos imasi priemonių ir nustato veiksmų kryptis. Seimo kontrolierių įstaiga priklauso
FRA įkurtam informacijos tinklui (FRANET).
2019 m. Seimo kontrolierių įstaiga teikė FRA informaciją apie įstaigos veiklą, turimus įgaliojimus,
mandatą, disponuojamą biudžetą, įstaigos struktūrą, rengiamus tyrimus ir ataskaitas, bendradarbiavimą
su partneriais ir kitus aktualius klausimus.
Jungtinės Tautos
Tai valstybių susivienijimas, pagrįstas Jungtinių Tautų Chartijos patvirtintais principais. Oficialiai
Jungtinės Tautos (JT) buvo įsteigtos 1945 m. spalio 24 d. Pagrindiniai JT tikslai yra palaikyti taiką
ir saugumą pasaulyje, ginti žmogaus teises, mažinti skurdą, siekti socialinės vienybės ir pasaulio
pažangos. JT narės yra 193 pasaulio valstybės. Lietuva Jungtinių Tautų organizacijos nare tapo
1991 m. rugsėjo 17 dieną.
2019 m. kovo 3–7 dienomis Seimo kontrolierių įstaigos atstovas dalyvavo Globalaus nacionalinių
žmogaus teisių institucijų aljanso (GANHRI) metinėje asamblėjoje Ženevoje, kur priimta ir peržiūrėta
veiklos programa, priimta veiklos ataskaita, patvirtintas biudžetas ir finansinės ataskaitos.
2019 m. spalio 28–29 dienomis Seimo kontrolierių įstaigos atstovas dalyvavo Ženevoje vykusioje
74-ojoje Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto sesijoje, kur pristatė Seimo
kontrolierių įstaigos, kaip nacionalinės žmogaus teisių institucijos, ataskaitą moterų teisių klausimais.
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PRIEDAS
SKUNDŲ STATISTINIAI DUOMENYS:
2019 METAIS BAIGTŲ TIRTI SKUNDŲ TEMATIKOS APIBENDRINIMAS
Skundų statistiniai duomenys
2019 metais Seimo kontrolierių įstaigoje iš viso gauti 2 656 fizinių ir juridinių asmenų pareiškimai, iš kurių
1 569 tapo naujais skundais. Gautų skundų skaičius, palyginus su ankstesniais metais, sumažėjo (1 pav.).
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1 pav. 2015−2019 metais gautų skundų skaičius

Gauta skundų / Užvesta skundų bylų

1 569

Baigta skundų bylų:

1 617

iš esmės išnagrinėta

380

tarpininkauta

651

atsisakyta nagrinėti

586

Išnagrinėta problemų ir priimta sprendimų
(iš esmės išnagrinėtose bylose):

533

skundą pripažinti pagrįstu

230

skundą atmesti

147

tyrimą nutraukti

156

Seimo kontrolierių iniciatyva atlikta tyrimų

10

Išnagrinėta problemų ir priimta sprendimų

11

pažeidimo faktas patvirtintas

2

pažeidimo faktas nepatvirtintas

0

tyrimas nutrauktas

9

Pateikta Seimo kontrolierių rekomendacijų

1 697

Atsakyta į piliečių prašymus

145

Seimo narių perduotų skundų

34
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2 pav. Išnagrinėtų skundų bylų skaičiaus dinamika 2015–2019 metais
Skundo byla baigiama išnagrinėjus skundą iš esmės, skundą išnagrinėjus tarpininkaujant ir atsisakius
nagrinėti skundą. 2019 metais Seimo kontrolieriai išnagrinėjo iš esmės 380, išnagrinėjo tarpininkaujant
651, o atsisakė nagrinėti – 586 skundus (3 pav.).
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500
0

651

586

Tarpininkauta

Atsisakyta
nagrinėti

380

Baigta
skundų bylų

Išnagrinėta
iš esmės

3 pav. 2019 m. baigtos skundų bylos
Su valstybės institucijų pareigūnų veikla buvo susiję 1 220 skundų, o su savivaldos institucijų –
387 skundai (28 iš jų pateikti ir dėl valstybės, ir dėl savivaldybių pareigūnų veiklos).
2019 metais, lyginant su 2018-aisiais, buvo pradėta 108 skundų bylomis mažiau – dėl valstybės
institucijų pareigūnų veiksmų ir 77 skundo bylomis mažiau – dėl savivaldybių institucijų pareigūnų
veiksmų (4 pav.).
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2016 m.

464
387

2017 m.
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Dėl valstybės institucijų pareigūnų

Dėl savivaldybių institucijų pareigūnų

4 pav. Skundų, susijusių su valstybės ir savivaldybės institucijų pareigūnų veikla,
2015–2019 metų statistika

Išnagrinėję skundą iš esmės Seimo kontrolieriai, vadovaudamiesi Seimo kontrolierių įstatymo
22 straipsniu, priima vieną iš šių trijų sprendimų: skundą (jo dalį) pripažinti pagrįstu, skundą (jo dalį)
atmesti (pripažinti nepagrįstu), skundo (jo dalies) tyrimą nutraukti (5 pav.).

Pripažinti pagrįstu

Tyrimą nutraukti
Pripažinti pagrįstu

22 %

Atmesti

46 %

Tyrimą nutraukti

29 %

43 %

Atmesti

32 %
2018 m.

28 %
2019 m.

5 pav. Priimtų visų sprendimų pasiskirstymas; 2018–2019 metų duomenų palyginimas

Vadovaudamiesi Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsniu, Seimo kontrolieriai 43 proc. visų skundų
pripažino pagrįstais, 28 proc. skundų – atmetė, o 29 proc. skundų tyrimą nutraukė. Skundo tyrimas
nutraukiamas ir tais atvejais, kai tarpininkaujant Seimo kontrolieriui skunde keliamos problemos
išsprendžiamos gera valia. Lyginant su 2018 metais, Seimo kontrolierių įstaigoje pagrįstais pripažintų
skundų skaičius 2019-aisiais sumažėjo 3 procentais.
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39 %

Pripažinti pagrįstu
Tyrimą nutraukti

Pripažinti pagrįstu

20 %

Tyrimą nutraukti

28 %

39 %

Atmesti

Atmesti

33 %

41 %
2018 m.

2019 m.

6 pav. Priimtų sprendimų dėl valstybės institucijų ir įstaigų pasiskirstymas;
2018–2019 metų duomenų palyginimas
Nagrinėjant skundus dėl valstybės institucijų ir įstaigų, jų pareigūnų veiklos, 39 proc. skundų
pripažinti pagrįstais, 33 proc. jų atmesti, 28 proc. – tyrimas nutrauktas. Lyginant su 2018 metais,
pagrįstais pripažintų skundų dėl valstybės institucijų procentas išliko visiškai toks pats, atmesta
8 proc. mažiau skundų ir atitinkamai 8 proc. daugiau kartų skundų bylų nagrinėjimas baigtas tyrimo
nutraukimu (6 pav.).

Pripažinti pagrįstu
Tyrimą nutraukti
Atmesti

28 %
12 %

2018 m.

60 %

Pripažinti pagrįstu
Tyrimą nutraukti

33 %

54 %

Atmesti

13 %
2019 m.

7 pav. Priimtų sprendimų dėl savivaldos institucijų ir įstaigų pasiskirstymas;
2018–2019 metų duomenų palyginimas
Daugiau nei pusė (54 proc.) skundų dėl savivaldos institucijų ir įstaigų, jų pareigūnų veiklos pripažinti
pagrįstais, 13 proc. jų atmesti, o 33 proc. – tyrimas nutrauktas. Lyginant su 2018 metais, pagrįstais
pripažintų skundų procentas vis dėlto žymiai sumažėjo (6 proc.), atmestais pripažinta 1 (vienu) proc.
daugiau; taip pat 5 proc. daugiau kartų skundų bylų dėl savivaldos institucijų ir įstaigų, jų pareigūnų
veiklos nagrinėjimas baigtas tyrimo nutraukimu (7 pav.).
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8 pav. Išnagrinėtų skundų statistika
Tarpininkaujama tais atvejais, kai yra atsisakymo nagrinėti skundą pagrindai, numatyti Seimo
kontrolierių įstatymo 17 str. 1 dalyje. Tarpininkaudami tarp visuomenės ir valdžios institucijų, Seimo
kontrolieriai nagrinėjo 651 skundą. Daugeliu atvejų valdžios institucijos išsprendė skunduose įvardytas
problemas. Iš visų (651) tarpininkavimo dėl skunde nurodytos problemos sprendimo atvejų į Seimo
kontrolierių įstaigą pakartotinai kreipėsi mažiau nei dešimtadalis pareiškėjų (63 kartus) (8 pav.).
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Tarpininkaujant Seimo
kontrolieriams

Tarpininkaujant dėl
valstybės institucijų

Tarpininkaujant dėl
savivaldos institucijų

9 pav. Skundų dėl valstybės ir savivaldos institucijų veiklos nagrinėjimas tarpininkaujant
Spręsdami skunduose įvardytas problemas, Seimo kontrolieriai į valstybės įstaigas tarpininkaudami
kreipėsi 448, į savivaldybės įstaigas – 203 kartus (9 pav.).
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ministerija

Vidaus reikalų Socialinės apsaugos
ministerija ir darbo ministerija

10 pav. Daugiausia tarpininkauta dėl šių valstybės ir joms pavaldžių institucijų
Daugiausia Seimo kontrolierius tarpininkavo sprendžiant Teisingumo (185), Žemės ūkio (76), Aplinkos
(41), Vidaus reikalų (29), Socialinės apsaugos ir darbo (28) ministerijose ir jų valdymo sričiai priskirtose
institucijose pareiškėjams kylančias problemas (10 pav.).
Iš Teisingumo ministerijai pavaldžių institucijų išsiskiria Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios
įkalinimo įstaigos (tarpininkauta 173 kartus). Iš Žemės ūkio ministerijai pavaldžių institucijų
pažymėtina Nacionalinė žemės tarnyba su teritoriniais skyriais (tarpininkauta 73 kartus).
Iš Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų pažymėtina Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos
inspekcija su skyriais (tarpininkauta 22 kartus).
Iš Vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų išskirtinas Policijos departamentas ir jam pavaldūs
policijos komisariatai (tarpininkauta 22 kartus).
Iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžių institucijų išsiskiria Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdyba su skyriais (tarpininkauta 13 kartų) ir Valstybinė vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnyba (tarpininkauta 6 kartus).
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11 pav. Daugiausia tarpininkauta dėl šių savivaldybių ir joms pavaldžių institucijų

SVARBUS KIEKVIENAS

84

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2019 metų veiklos ataskaita

2019 metais Seimo kontrolieriai daugiausia tarpininkavo dėl Vilniaus miesto (81), Kauno miesto (22),
Klaipėdos miesto (10), Šiaulių miesto (9) ir rajono (9) savivaldybių ir joms pavaldžių institucijų (11 pav.).
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Pradė� tyrimai

35
Atsisakyta pradė�
tyrimą

12 pav. Pakartotinio kreipimosi dėl valstybės institucijų atvejai
Iš 448 tarpininkavimo dėl valstybės įstaigų veiklos atvejų – 46 atvejais pareiškėjai kreipėsi pakartotinai;
gavus pakartotinius kreipimusis atlikta / pradėta 11 tyrimų ir 35 kreipimusis atsisakyta nagrinėti (12 pav.).
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13 pav. Pakartotiniai tarpininkavimo dėl savivaldybės institucijų atvejai
Atsižvelgus į gautus skundus dėl savivaldos įstaigų, buvo parengti 203 tarpininkavimo raštai; 17 kartų
pareiškėjai kreipėsi pakartotinai; po tokių kreipimųsi atlikti 3 tyrimai ir 14 atvejų skundus nagrinėti
atsisakyta (13 pav.).
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Skundai, kuriuos atsisakyta nagrinėti
70

Tikslinga nagrinėti kitoje institucijoje – 1 126 (63 proc.)
Skundą turi nagrinėti teismas – 194 (11 proc.)
Skundžiami civiliniai teisiniai santykiai – 111 (6 proc.)
Nepriklauso Seimo kontrolierių kompetencijai – 90 (5 proc.)
Dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinių veiksmų ir sprendimų – 44 (2,5 proc.)
Dėl darbo teisinių santykių – 41 (2,3 proc.)
Skundžiami ne pareigūnų veiksmai – 39 (2 proc.)
Skundas yra arba buvo nagrinėjamas teisme – 28 (1,6 proc.)
Duomenų pradėti tirti skundą trūkumas – 21 (1,2 proc.)
Skundas dėl kito asmens teisių pažeidimo – 17 (1 proc.)
Dėl vietos savivaldybių tarybų veiklos – 16 (0,9 proc.)
Skundžiami teismų sprendimai – 16 (0,9 proc.)
Skundas tuo pačiu klausimu jau išnagrinėtas – 10 (0,6 proc.)
Anoniminis skundas – 10 (0,6 proc.)
Dėl teisėjų veiklos – 7 (0,4 proc.)
Dėl antstolių veiklos – 5 (0,3 proc.)
Kitos priežastys – 14 (0,7 proc.)
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14 pav. Pagrindinės atsisakymo nagrinėti skundus priežastys (nurodyta kartais ir procentais)
Aptariant atsisakymo nagrinėti skundus priežastis, svarbu paminėti, kad daugiausia skundų (63 proc.)
atsisakyta nagrinėti dėl to, kad jie turėjo būti tiriami kitose institucijose. Taigi, šiais atvejais Seimo
kontrolierius tarpininkavimo raštu kreipėsi į atitinkamą instituciją, prašydamas jos nedelsiant
išnagrinėti skunde įvardytas aplinkybes bei pateikti atsakymą pareiškėjui ir Seimo kontrolieriui.
Daugeliu atvejų po tokio Seimo kontrolieriaus įsikišimo skunduose keliami klausimai yra išsprendžiami
gera valia. Žinoma, kai kuriais atvejais šis metodas nepadeda, tenka atlikti detalų skundo tyrimą.
Tarpininkavimo procedūra leidžia efektyviau ir greičiau ginti pažeistas asmenų teises, skiriant didesnį
dėmesį sisteminėms, didesnei visuomenės daliai aktualioms, žmogaus teisių problemoms.
Visos atsisakymo nagrinėti skundus priežastys – 14 pav.
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2019 metais gautų ir ištirtų skundų statistika
pagal ministerijas ir jų valdymo sričiai priskirtas institucijas
Ministerija ir jos valGauta Atsisaky- Tarpi- Išnagrinė- Priimta Pagrįsti Atmesti Tyrimas Pateikta
dymo sričiai priskirtos skundų ta nagri- nin- ta skundų spren- skundai skundai nutrauk- rekomenįstaigos ir institucijos
nėti
kauta iš esmės
dimų
tas
dacijų
Aplinkos

95

33

41

27

29

Ekonomikos ir inovacijų

11

6

3

3

Energetikos

3

1

1

Finansų

12

5

Krašto apsaugos

5

Kultūros

9

142

3

3

14

1

1

1

4

5

5

5

1

11

1

1

1

1

1

1

15

4

5

2

2

2

Socialinės apsaugos ir
darbo

59

20

28

10

10

5

4

1

58

Susisiekimo

22

10

3

8

8

3

2

3

18

Sveikatos apsaugos

19

7

3

7

7

5

1

1

20

Švietimo, mokslo ir sporto

17

1

12

6

6

3

2

1

29

Teisingumo

605

265

185

162

200

75

71

54

506

7

2

4

Vidaus reikalų

107

55

29

26

27

10

14

3

71

Žemės ūkio

159

61

76

23

29

18

4

7

172

Užsienio reikalų

16

3

4

1

13

4

Daugiausia skundų Seimo kontrolieriai sulaukė dėl Teisingumo (605), Žemės ūkio (159), Vidaus reikalų
(107) bei Aplinkos (95) ministerijų ir jų valdymo sričiai priskirtų institucijų.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

71
62

Sveikatos
apsaugos

Žemės ūkio

60

Finansų

55

Aplinkos

50

50

Socialinės
apsaugos
ir darbo

Švie�mo,
mokslo
ir sporto

15 pav. Ministerijų ir jų valdymo sričiai priskirtų institucijų, dėl kurių išnagrinėtų skundų daugiausia
buvo pripažinta pagrįstais, šešetukas (procentais)
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Didžiausias pagrįstų skundų skaičius – dėl Sveikatos apsaugos ministerijos ir jos valdymo sričiai
priskirtų institucijų (71 proc.), dėl Žemės ūkio ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų institucijų
(62 proc.), dėl Finansų ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų institucijų (60 proc.), dėl Aplinkos
ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų institucijų (55 proc.), dėl Socialinės apsaugos ir darbo bei
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų ir jų valdymo sričiai priskirtų institucijų (50 proc.) (15 pav.).
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16 pav. Ministerijų ir jų valdymo sričiai priskirtų institucijų, dėl kurių pateikta daugiausia
rekomendacijų, penketukas
Seimo kontrolieriai daugiausia rekomendacijų pateikė dėl Teisingumo (506), Žemės ūkio (172),
Aplinkos (142), Vidaus reikalų (71) ir Socialinės apsaugos ir darbo (58) ministerijų ir jų valdymo sričiai
priskirtų institucijų (16 pav.).
8
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3

3

2
1
0

Energetikos

Krašto
apsaugos

Užsienio
reikalų

17 pav. Ministerijų ir jų valdymo sričiai priskirtų institucijų, dėl kurių gauta mažiausiai skundų, trejetukas
Atkreiptinas dėmesys, kad 2019 metais mažiausiai skundų gauta dėl Energetikos (3), Krašto apsaugos
(5) ir Užsienio reikalų (7) ministerijų bei joms pavaldžių institucijų pareigūnų veiksmų (17 pav.).
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Skundų tyrimų statistika pagal savivaldybes ir joms pavaldžias įstaigas arba institucijas
Lentelėje pateiktos savivaldybės, dėl kurių pačių arba joms pavaldžių įstaigų 2019 metais sulaukta
daugiausia (dešimt ir daugiau) skundų.

Išnagrinėta
Pateikta
Gauta Atsisakyta TarpininPriimta Pagrįsti Atmesti Tyrimas
skundų iš
rekomenskundų nagrinėti
kauta
sprendimų skundai skundai nutrauktas
esmės
dacijų

Savivaldybė
Vilniaus miesto

134

30

81

28

35

19

4

12

211

Kauno miesto

49

13

22

13

16

6

5

5

92

Šiaulių miesto

19

14

10

11

5

1

5

39

Klaipėdos miesto

15

4

10

2

2

1

1

Šiaulių rajono

13

3

9

5

6

Panevėžio miesto

11

5

3

8

10

7

Alytaus miesto

11

3

4

3

3

3

Trakų rajono

11

5

3

8

10

7

Vilniaus rajono

11

4

6

1

1

Ukmergės rajono

10

3

5

1

1

21

1

6

16

2

28
13

1

2

11

1

16

1

9

Daugiausia skundų sulaukta dėl Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybių ir joms pavaldžių įstaigų.
Dauguma juose keliamų problemų buvo sprendžiamos tarpininkavimo būdu. Iš esmės išnagrinėti
28 skundai dėl Vilniaus miesto (iš jų – 54 proc. pripažinti pagrįstais), 13 – dėl Kauno miesto (iš jų −
37,5 proc. pripažinti pagrįstais) ir 10 – dėl Šiaulių miesto (iš jų – 45 proc. pripažinti pagrįstais)
savivaldybių ir joms pavaldžių įstaigų pareigūnų veiksmų. Dideliu pagrįstais pripažintų skundų
procentu išsiskyrė ir Trakų rajono (70 proc.) bei Panevėžio miesto (70 proc.) savivaldybės ir joms
pavaldžios įstaigos (18 pav.).
80

70

70

60

54
45

40

37,5

20
0

Panevėžio
miesto

Trakų
rajono

Vilniaus
miesto

Šiaulių
miesto

Kauno
miesto

18 pav. Savivaldybių arba joms pavaldžių įstaigų, dėl kurių išnagrinėta daugiausia skundų
ir pripažinta pagrįstais, penketukas (procentais)
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Išnagrinėję skundus Seimo kontrolieriai teikia rekomendacijas atitinkamų savivaldybių arba joms
pavaldžių įstaigų vadovams, atkreipdami pareigūnų dėmesį į aplaidumą darbe, įstatymų arba kitų
teisės aktų nesilaikymą, tarnybinės etikos pažeidimą, piktnaudžiavimą, biurokratizmą ar žmogaus
teisių ir laisvių pažeidimus ir siūlydami imtis priemonių, kad būtų pašalinti įstatymų arba kitų teisės
aktų pažeidimai, jų priežastys ir sąlygos.
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39
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Vilniaus
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Kauno
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Šiaulių
miesto

28

21

Panevėžio
miesto

Klaipėdos
miesto

19 pav. Savivaldybių ir joms pavaldžių įstaigų, dėl kurių pateikta daugiausia rekomendacijų, penketukas
Daugiausia rekomendacijų pateikta dėl Vilniaus (211), Kauno (92), Šiaulių (39), Panevėžio (28) ir
Klaipėdos (21) miestų savivaldybių ir joms pavaldžių įstaigų (19 pav.). Atkreiptinas dėmesys, kad
2019 metais negauta ir neišnagrinėta nė vieno skundo dėl Ignalinos, Molėtų, Pakruojo, Pagėgių,
Šilalės ir Vilkaviškio savivaldybių bei joms pavaldžių institucijų pareigūnų veiksmų.
2019 M. BAIGTŲ SKUNDŲ GRUPAVIMAS PAGAL SRITIS
Socialinė apsauga 2 %

Teisingumo vykdymas 3 %

Paslaugos 2 %

Asmens, visuomenės saugumas
ir viešosios tvarkos užtikrinimas 5 %
Nuosavybė 8 %

Kita 6,5 %
Asmenų kreipimųsi nagrinėjimas

24 %

Laisvės apribojimas

36 %

Būstas 4,5 %

Aplinka 9 %

20 pav. Išnagrinėti asmenų skundai pagal sritis
Pagal išnagrinėtų skundų problematiką, trečdalis visų Seimo kontrolierių 2019 metais ištirtų skundų
buvo skundai, susiję su laisvės apribojimu (36 proc.), šiek tiek mažiau – su asmenų kreipimųsi
nagrinėjimu (24 proc.); 9 proc. visų Seimo kontrolierių ištirtų skundų buvo susiję su aplinkos,
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o 8 proc. – su nuosavybės klausimais (20 pav.). 2019 m., lyginant ankstesniais metais, nuosekliai didėja
sulaikytųjų ir nuteistųjų skundų skaičius: 2016 m. tokių skundų buvo 21 proc., 2017 m. – 26 proc.,
2018 m. – 31 proc., o 2019 m. – 36 procentai.
Juridinių asmenų skundai
Pagal Seimo kontrolierių įstatymo 2 straipsnyje apibrėžtą pareiškėjo sąvoką – pareiškėjas gali būti
fizinis arba juridinis asmuo, kuris kreipiasi į Seimo kontrolierių įstaigą, pateikdamas skundą dėl
pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo. Pagrindiniai pareiškėjai, besikreipiantys į įstaigą, tebėra
fiziniai asmenys.
200
150
100
50
0

2015

2016
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Juridinių asmenų
skundų skaičius

2019

21 pav. Juridinių asmenų skundų dinamika; 2015–2019 metų duomenys
Skundų iš juridinių asmenų Seimo kontrolieriai kasmet sulaukdavo vis daugiau, tačiau 2019 metais
juridinių asmenų kreipimųsi sumažėjo: 2018-aisiais gauta 114, o 2019-aisiais − 85 juridinių asmenų
skundai (21 pav.).
Paslaugos 2 %
Asmens, visuomenės saugumas
ir viešosios tvarkos užtikrinimas 5 %

Informacijos paieška, gavimas, sklaida 4 %
Darbo teisiniai santykiai 3 %

Ūkinė-komercinė veikla 4 %
Kiti 4,5 %

Asmenų kreipimųsi nagrinėjimas 45 %

Nuosavybė 9,5 %

Aplinka 19 %

Būstas 4 %

22 pav. Juridinių asmenų skundai pagal sritis
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Pagal išnagrinėtų skundų problematiką, beveik pusė visų 2019 metais Seimo kontrolierių ištirtų
juridinių asmenų kreipimųsi buvo skundai, susiję su asmenų kreipimųsi nagrinėjimu (45 proc.),
19 proc. skundų – susiję su aplinkos, o 9,5 − su nuosavybės klausimais (22 pav.).
Išsamiau probleminės sritys aprašomos šios ataskaitos dalyje „Svarbiausių pareiškėjų skunduose
keliamų problemų apibendrinimas“.
Tyrimai Seimo kontrolierių iniciatyva
Seimo kontrolierių įstatymas suteikia Seimo kontrolieriams teisę pradėti tyrimus savo iniciatyva, kai iš
visuomenės informavimo priemonių ar kitų šaltinių pranešimuose pateiktos informacijos galima daryti
prielaidas apie galimą pareigūnų piktnaudžiavimą, biurokratizmą ar kitaip pažeistas žmogaus teises ir laisves.
Tyrimai Seimo kontrolierių iniciatyva turi ypatingą prevencinį pobūdį, kadangi, net ir negavęs skundo
dėl konkrečios problemos, Seimo kontrolierius gali pradėti tyrimą, jeigu mano, kad tam tikru atveju
galėjo būti pažeistos žmogaus teisės. Šie tyrimai suteikia galimybę greitai ir efektyviai reaguoti į
galimus žmogaus teisių pažeidimus, be to, dažniausiai jie būna susiję ne su pavieniais asmenimis,
bet didele jų grupe arba netgi nemaža visuomenės dalimi.
Paprastai šių tyrimų metu atliekama ypatingai išsami tam tikros problemos analizė. Tai suteikia
galimybę atskleisti teisinio reglamentavimo trūkumus ar netobulumus ir pateikti siūlymus dėl
atitinkamų teisės aktų tobulinimo.
2019 metais Seimo kontrolieriai savo iniciatyva pradėjo 9, o užbaigė 10 tyrimų, gvildendami po keletą
problemų, dėl kiekvienos iš jų priimti sprendimai (11); dviem atvejais pareigūnų piktnaudžiavimo,
biurokratizmo ar kitokio netinkamo viešojo administravimo faktai buvo patvirtinti, nepatvirtintų
netinkamo administravimo atvejų nebuvo, o 9 kartus buvo nuspręsta tyrimą nutraukti, nes tyrimo
metu išnyko skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, analizuojamos
problemos buvo išspręstos gera valia.
2019 metais teiktos rekomendacijos
Seimo kontrolierių įstatymo nuostatos suteikia Seimo kontrolieriams teisę teikti siūlymus
(rekomendacijas), kuriuos (kurias) privalo nagrinėti institucija ir įstaiga arba pareigūnas, kuriems toks
siūlymas (rekomendacija) adresuojamas (-a), ir apie nagrinėjimo rezultatus informuoti Seimo kontrolierių.
2019 metais Seimo kontrolieriai pateikė 1 697 rekomendacijas. Daugiausia (1 121) jų pateikta institucijoms
ir įstaigoms dėl viešojo administravimo gerinimo, kad nebūtų pažeidžiamos žmogaus teisės ir laisvės.
Seimo kontrolieriai rekomendacijomis (316) atkreipė pareigūnų dėmesį į aplaidumą darbe, įstatymų
arba kitų teisės aktų nesilaikymą, tarnybinės etikos pažeidimus, piktnaudžiavimą, biurokratizmą arba
žmogaus teisių ir laisvių pažeidimus; taip pat siūlė imtis priemonių, kad būtų pašalinti įstatymų arba
kitų teisės aktų pažeidimai, jų priežastys ir sąlygos.
Didelę rekomendacijų dalį (142) sudarė siūlymai kolegialiai institucijai arba pareigūnams įstatymų
nustatyta tvarka panaikinti, sustabdyti arba pakeisti įstatymams bei kitiems teisės aktams prieštaraujančius
sprendimus arba priimti sprendimus, kurie nepriimti dėl piktnaudžiavimo ir (arba) biurokratizmo.
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Rekomendacijų
skaičius

Valstybės
institucijoms

Savivaldos
institucijoms

Pateikti atitinkamoms institucijoms ir įstaigoms
(netiriant Seimo kontrolieriaus kompetencijai
nepriskirto skundo iš esmės) siūlymus ar pastabas
dėl viešojo administravimo gerinimo, kad nebūtų
pažeidžiamos žmogaus teisės ir laisvės

1121

793

328

Atkreipti pareigūnų dėmesį į aplaidumą darbe,
įstatymų ar kitų teisės aktų nesilaikymą, tarnybinės
etikos pažeidimą, piktnaudžiavimą, biurokratizmą ar
žmogaus teisių ir laisvių pažeidimus bei siūlyti imtis
priemonių, kad būtų pašalinti įstatymų ar kitų teisės
aktų pažeidimai, jų priežastys ir sąlygos

316

192

124

Siūlyti kolegialiai institucijai ar pareigūnui įstatymų
nustatyta tvarka panaikinti, sustabdyti ar pakeisti
įstatymams bei kitiems teisės aktams prieštaraujančius
sprendimus ar siūlyti priimti sprendimus, kurie
nepriimti dėl piktnaudžiavimo ar biurokratizmo

142

69

73

Siūlyti Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės ar
savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kad būtų
pakeisti įstatymai ar kiti norminiai teisės aktai, varžantys
žmogaus teises ir laisves

48

32

16

Reikalauti nedelsiant pateikti informaciją, medžiagą ir
dokumentus, būtinus Seimo kontrolieriaus funkcijoms
atlikti

41

13

28

Pasitelkti Vyriausybės įstaigų, ministerijų, savivaldybių
pareigūnus, savivaldybių institucijų ir įstaigų
pareigūnus bei ekspertus

14

14

Siūlyti kolegialiai institucijai, įstaigos vadovui ar
aukštesniajai pagal pavaldumą institucijai ir įstaigai
skirti nusižengusiems pareigūnams tarnybines
(drausmines) nuobaudas

12

5

Informuoti Seimą, Vyriausybę bei kitas valstybės
institucijas ir įstaigas ar atitinkamos savivaldybės tarybą
apie šiurkščius įstatymų pažeidimus arba įstatymų ar
kitų teisės aktų trūkumus, prieštaravimus ar spragas

3

3

Rekomendacija

7

Rengiant ataskaitą jau buvo žinoma, kad į 95 proc. Seimo kontrolierių teiktų rekomendacijų yra
atsižvelgta. Atsakymų dėl 6 proc. pateiktų rekomendacijų iš institucijų tebelaukiama.
Vertėtų pažymėti, kad dažniausiai, kuomet įvykdomos Seimo kontrolierių teiktos rekomendacijos,
išsprendžiamos ne tik konkretaus pareiškėjo, bet ir vienos ar kitos visuomenės grupės (sodininkų
bendrijų narių, daugiabučių namų bendrijų narių ir pan.) problemos, kadangi su žmogaus teisėmis
susijusio teisinio reglamentavimo pakeitimai galioja į ateitį ir visiems.
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Padėta grupei žmonių

Padėta konkrečiam žmogui

93

33 %

67 %

23 pav. Rekomendacijų pagal jų pobūdį palyginimas
2019 metais 67 proc. visų Seimo kontrolierių pateiktų rekomendacijų buvo skirtos padėti konkretiems
asmenims; 33 proc. Seimo kontrolierių rekomendacijų turėjo įtakos visuomenės grupių problemų
sprendimams.
Gyventojų konsultavimas
Seimo kontrolierių įstaigos priimamajame kasdien apsilanko žmonių, kurie kitose institucijose
negauna atsakymų dėl jiems rūpimų problemų. Priimamojo pagrindinė funkcija – operatyviai suteikti
pareiškėjams reikalingą informaciją bei pagalbą sprendžiant jiems aktualius klausimus.
Nepaisant to, kad valstybė teikia nemokamą teisinę pagalbą, yra asmenų, kuriems ši pagalba
nepriklauso, tačiau sumokėti advokatui už teisinės pagalbos teikimą jie neįstengia. Tokiu atveju Seimo
kontrolierių įstaigos priimamasis lieka vienintelė vieta, į kurią teisinės pagalbos kreipiasi daugelis
mažas pajamas turinčių žmonių.
Seimo kontrolierių įstaigoje 2019 metais teisinė konsultacija suteikta 857 asmenims.
Pareiškėjai į Seimo kontrolierių taip pat kreipiasi gavę iš atitinkamos institucijos jų netenkinančius
atsakymus. Lankytojams dažnai teikiama informacija ir apie institucijų priimtų sprendimų apskundimo
tvarką. Pareiškėjui, kuris nesugeba aprašyti skundžiamų aplinkybių, priimamajame visada padedama
surašyti skundą.
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Elektroniniu paštu,
per e-pristatymą arba
per interneto svetainę

60 %

Telefonu 32 %
Priėmime pas
Seimo kontrolierių

3%

Įstaigos priimamajame

5%

24 pav. Populiariausi asmenų kreipimosi į Seimo kontrolierių įstaigą būdai
Populiariausias asmenų kreipimosi į Seimo kontrolierių įstaigą būdavo kreipimasis telefonu, tačiau
2019 metais daugiau nei pusė asmenų kreipėsi elektroninėmis priemonėmis − 60 proc. Telefonu
informacijos teiravosi 32 proc. interesantų.
Seimo kontrolierių vizitai į regionus
2019 m. Seimo kontrolierius, įstaigos vadovas A. Normantas lankėsi Telšių apskrityje, domėjosi, kaip
organizuojama vaikų ir suaugusių globa, su kokiomis problemomis susiduriama, aptarė žmogaus
teisių problemas globos įstaigose.
2019 m. Seimo kontrolierė M. Vainiutė lankėsi Jonavos, Utenos ir Vilniaus rajonų savivaldybėse, priėmė
ir konsultavo gyventojus, susitiko su savivaldybių administracijų vadovais, aptarė Seimo kontrolierių
įstaigos veiklos tikslus, Seimo kontrolierių nagrinėjamus skundus dėl galimai pažeistų žmogaus teisių
į gerą viešąjį administravimą ir klausimus, susijusius su savivaldybių pareigūnų veikla.

Įstaigos vadovas, Seimo kontrolierius			

Seimo kontrolierė				
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