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SKUNDO ESMĖ
1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2019 m. kovo 28 d. gavo X (toliau vadinama
ir – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama ir – Skundas) dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama ir – KD, Kalėjimų departamentas) pareigūnų
veiksmų (neveikimo), galimai nepateikiant atsakymų į Pareiškėjo kreipimusis.
2. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma:
2.1. „Aš X 2018-11-28 buvau kreipęsis su skundu ir 2018-12-03 su
priedu prie skundo. 2018-12-31 bei 2019-01-04 taip pat kreipiausi su skundu. [...]. 2018-12-05
Nr. 4D-2018/1-1634/3D-3309 Seimo kontrolierius pateikė atsakymą į 2018-11-28, 2018-12-03
mano teiktus kreipimusis. Kur nurodė Seimo kontrolieriaus tarpininkavimą Kalėjimų departamentui
direktoriui išnagrinėti mano skundus aplinkybes teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais
Pareiškėjui pateikti motyvuotą atsakymą [...]. Tačiau šiai dienai 2019-01-09 Nr. 2S-172 iš Kalėjimų
departamento gavau lydraštį, jog Kalėjimų departamentas pratęsė procedūros terminą 10 darbo
dienų. Daugiau jokio atsakymo nėra“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);
2.2. „2019-02-13 į Kalėjimų departamentą teikiau skundą dėl MPN [Marijampolės
pataisos namų] pareigūnų veiksmų. Tačiau ir atsakymo jokio nėra.“
3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo: „Pakartotinai įpareigoti nedelsiant Kalėjimų
departamentą [...] pateikti išnagrinėtas skundo aplinkybes (skundų 2018-11-28, 2018-12-03), taip
pat mano skundo 2019-02-13 teikto. [...].“
TYRIMAS IR IŠVADOS
Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės
4. Seimo kontrolierius 2019 m. balandžio 2 d. raštu Nr. 4D-2019/1-393/3D-862 kreipėsi į
KD prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2019 m. balandžio 23 d. Seimo
kontrolierius gavo KD 2019 m. balandžio 19 d. raštą Nr. S-1656. Šiuo raštu, be kita ko, Pareiškėjui
yra atsakyta į jo 2018 m. lapkričio 26 d. ir 2018 m. lapkričio 30 d. skundus (Skunde kreipimaisi
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įvardijami pagal jų gavimo KD datą, t. y. 2018 m. lapkričio 28 d. ir 2018 m. gruodžio 3 d.); jis buvo
informuotas, kad į 2019 m. vasario 13 d. skundą buvo atsakyta 2019 m. kovo 15 d. KD raštu
Nr. 2S-1150.
Tyrimui reikšmingi teisės aktai
5. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo (toliau vadinama – SKĮ):
22 straipsnio „Seimo kontrolieriaus sprendimai“ 3 dalis – „Skundo tyrimas nutraukiamas,
jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde
keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“
Tyrimo išvados
6. Skunde nurodoma, kad KD pareigūnai Pareiškėjui nepateikė atsakymų į 2018 m.
lapkričio 28 d., 2018 m. gruodžio 3 d. ir 2019 m. vasario 13 d. skundus.
7. Pagal SKĮ 22 straipsnio 1 dalies 3 punktą, skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu
skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia.
8. Seimo kontrolieriaus atlikto tyrimo metu nustatyta, kad į 2018 m. lapkričio 26 d. ir
2018 m. lapkričio 30 d. skundus (Skunde kreipimaisi įvardijami pagal jų gavimo KD datą, t. y.
2018 m. lapkričio 28 d. ir 2018 m. gruodžio 3 d.) Pareiškėjui buvo atsakyta 2019 m. balandžio 19 d.
KD raštu Nr. S-1656, o į 2019 m. vasario 13 d. skundą buvo atsakyta 2019 m. kovo 15 d. KD raštu
Nr. 2S-1150 (šios pažymos 4 punktas).
Taigi Skunde keliamos problemos dėl KD pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai
nepateikiant atsakymų į Pareiškėjo skundus, buvo išspręstos gera valia, t. y., KD pareigūnai pateikė
Pareiškėjui atsakymus.
9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta šios pažymos 8 punkte, ir vadovaujantis SKĮ 22
straipsnio 1 dalies 3 punktu, Skundo tyrimas nutrauktinas.
SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dėl KD
pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepateikiant atsakymų į Pareiškėjo kreipimusis, tyrimą
nutraukti.
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