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Šiauliai 

Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėja Laisvutė Kartanaitė, 

sekretoriaujant Rimai Sakalauskaitei, 

nedalyvaujant pareiškėjui A. G., 

nedalyvaujant atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus, atstovui, 

rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. G. skundą atsakovui 

Lietuvos valstybei, atstovaujamai Šiaulių tardymo izoliatoriaus, dėl neturtinės žalos atlyginimo. 

Teismas, išnagrinėjęs pateiktą skundą, 

n u s t a t ė : 

Pareiškėjas A. G. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas priteisti iš 

Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus, neturtinę žalą.  

Pareiškėjas A. G. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, 

teismo šaukimu (41 b. l.). Rašytiniame prašyme (37–38 b. l.) pareiškėjas nurodė, kad prašo bylą 

nagrinėti jam nedalyvaujant. Pareiškėjas A. G. skunde (2–4 b. l.) nurodė, kad Šiaulių tardymo 

izoliatoriuje periodiškai buvo kalinamas nuo 2012 m. balandžio 25 d. iki 2013 m. birželio mėn. 

perpildytose kamerose, kuriose nebuvo įrengtos taburetės kiekvienam asmeniui, mažas stalas, 

nebuvo įrengtos spintelės maistui, higienos reikmenims sudėti, tuo buvo sukelti nepatogumai 

pareiškėjui normaliai judėti bei suvaržyti kiti žmogui būtini patogumai. Gyvenamosiose patalpose 

nėra užtikrinamos higieninės – sanitarinės sąlygos, nebuvo prailginami pasivaikščiojimo laikas 

gryname ore, sporto salės lankymo laikas. Dėl tokių Šiaulių tardymo izoliatoriaus darbuotojų 

veiksmų jis patyrė dvasinius išgyvenimus, nepatogumus. Mano, kad atsakomybę turi prisiimti 

Šiaulių tardymo izoliatoriaus administracija, kuri laikė kamerose daug žmonių ir neužtikrino 

laikymo-kalinimo sąlygų. Nurodo, kad įrodinėdamas neturtinę žalą vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, juos cituoja, nurodo Lietuvos ir EŽTT teismų 

praktiką. Prašo jo skundą patenkinti ir priteisti jam iš atsakovo 20 000 Lt / 5792,40 Eur neturtinės 

žalos atlyginimą.  

Atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus, atstovas į posėdį 

neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, teismo šaukimu (42 b. l.).  



Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Šiaulių tardymo izoliatoriaus, atsiliepimo į skundą 

patikslinime (57–61 b. l.) nurodė, kad prašo pareiškėjo skundą dėl neturtinės žalos atlyginimo 

atmesti kaip nepagrįstą, o skundą nagrinėti atsakovo atstovui nedalyvaujant.  

Atsakovas atsiliepimo į skundą patikslinime nurodė, jog Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-124 „Dėl 

didžiausio tardymo izoliatoriuje ir areštinėje leidžiamų laikyti asmenų skaičiaus ir minimalaus 

ploto, tenkančio vienam asmeniui, tardymo izoliatoriaus ir areštinės kameroje nustatymo“ 1.3 

punktas nustato, kad iki Laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategijos įgyvendinimo 

priemonių 2009-2017 metų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. 

rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1248, numatytų priemonių įgyvendinimo vienam asmeniui tenkantis 

minimalus plotas tardymo izoliatoriaus ir areštinės kameroje negali būti mažesnis kaip 3,6 kv. m. 

Pažymi, kad teisinis reglamentavimas nenustato tam tikrų baldų ar įrenginių užimamo ploto įtakos 

skaičiuojant kameros plotą, todėl preziumuojama, kad skaičiuojant vienam asmeniui tenkantį 

kameros plotą visas kameros plotas dalijamas iš kameroje laikomų asmenų skaičiaus. 

Kaip matyti iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus Įskaitos skyriaus 2014-12-31 pažymos Nr. 69/06-6399 

„Dėl A. G.”, pareiškėjas skundžiamu laikotarpiu įstaigoje buvo laikomas nuo 2012-04-25 iki 2013-

06-10 kameroje Nr. 71: nuo 2012-04-25 iki 2012-04-30 su 5–7 asmenimis ir vienam iš jų teko nuo 

3,02 iki 2,16 m
2
, nuo 2012-05-17 iki 2012-05-21 su 6–8 asmenimis ir vienam iš jų teko nuo 2,52 

iki 1,89 m
2
, nuo 2012-05-30 iki 2012-06-01 su 4–7 asmenimis ir vienam iš jų teko nuo 3,77 iki 

2,16 m
2
, kameroje Nr. 88: nuo 2012-06-29 iki 2012-07-26 su 1–7 asmenimis ir vienam iš jų teko 

nuo 18,7 iki 2,68 m
2
, nuo 2012-08-13 iki 2012-08-16 su 3–4 asmenimis ir vienam iš jų teko nuo 

6,24 iki 4,68 m
2
, nuo 2012-08-31 iki 2012-09-19 su 4–8 asmenimis ir vienam iš jų teko nuo 4,68 

iki 2,34 m
2
, kameroje Nr. 44: nuo 2012-09-21 iki 2012-10-08 su 5–8 asmenimis ir vienam iš jų 

teko nuo 3,58 iki 2,24 m
2
, nuo 2012-10-23 iki 2012-10-25 su 4–8 asmenimis ir vienam iš jų teko 

nuo 4,48 iki 2,24 m
2
, nuo 2012-12-10 iki 2012-12-17 su 5–8 asmenimis ir vienam iš jų teko nuo 

3,58 iki 2,24 m
2
, nuo 2012-12-20 iki 2012-12-27 su 3–6 asmenimis ir vienam iš jų teko nuo 5,97 

iki 2,99 m
2
, nuo 2013-01-17 iki 2013-01-23 su 2–6 asmenimis ir vienam iš jų teko nuo 8,96 iki 

2,99 m
2
, nuo 2013-01-25 iki 2013-01-30 su 2–6 asmenimis ir vienam iš jų teko 8,96 iki 2,99 m

2
, 

kameroje Nr. 62 nuo 2012-11-06 iki 2012-11-12 su 5–7 asmenimis ir vienam iš jų teko nuo 3,4 iki 

2,43 m
2
, kameroje Nr. 36 nuo 2013-01-30 iki 2013-01-31 su 2 asmenimis ir vienam iš jų teko nuo 

3,75 iki 3,75 m
2
, kameroje Nr. 13: nuo 2013-02-11 iki 2013-02-13 su 2–6 asmenimis ir vienam iš 

jų teko nuo 7,94 iki 2,65 m
2
, nuo 2013-02-15 iki 2013-02-25 su 2–6 asmenimis ir vienam iš jų teko 

nuo 7,94 iki 2,65 m
2
, nuo 2013-02-27 iki 2013-03-04 su 3–8 asmenimis ir vienam iš jų teko nuo 

5,29 iki 1,99 m
2
, nuo 2013-03-07 iki 2013-03-14 su 2–4 asmenimis ir vienam jų teko nuo 7,94 iki 

3,97 m
2
, nuo 2013-03-20 iki 2013-03-25 su 1–7 asmenimis ir vienam jų teko nuo 15,9 iki 2,27 m

2
, 

kameroje Nr. 99 nuo 2013-05-13 iki 2013-05-13 su 3–4 asmenimis ir vienam jų teko nuo 5,41 iki 

4,06 m
2
, kameroje Nr. 56: nuo 2013-05-13 iki 2013-05-16 su 2–4 asmenimis ir vienam jų teko nuo 

9,53 iki 4,76 m
2
, nuo 2013-05-21 iki 2013-05-23 su 2–3 asmenimis ir vienam jų teko nuo 9,53 iki 

6,35 m
2
, nuo 2013-05-30 iki 2013-06-04 su 6–7 asmenimis ir vienam jų teko nuo 3,18 iki 2,72 m

2
, 

nuo 2013-06-06 iki 2013-06-10 su 3–7 asmenimis ir vienam jų teko nuo 6,35 iki 2,72 m
2
. 

Pareiškėjas skundžiamu laikotarpiu buvo kalinamas kamerose, kuriose jam teko nuo 1,89 m
2
 iki 

15,9 m
2
, o tai leidžia daryti išvadą, jog tik tam tikromis dienomis pareiškėjui galimai teko 

mažesnis kalinimo kameros plotas nei nustatyta norma, o periodiškai ji netgi buvo viršijama. 

Atsakovas atkreipė dėmesį į asmenų laikymo kardomojo kalinimo įstaigose specifiką: toje pačioje 

kameroje laikomų asmenų skaičius per tą pačią parą nėra pastovus (dalis kviečiama pas 

ikiteisminio tyrimo pareigūnus, etapuojama į teismus, areštines, pataisos namus ir atitinkamą laiką 

nebūna kameroje). Kaip pažymėjo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. liepos 9 

d, sprendime administracinėje byloje Nr, A-146-1527/2012, ši aplinkybė (kintantis asmenų 

skaičius kameroje) turi įtakos vienam asmeniui tenkančios ploto normos kameroje kaitai, nes daliai 

asmenų išvykus likusiems kameroje asmenims tenka daugiau kameros bendrojo ploto. Todėl net 



mažiausio ploto kamerose, keičiantis kalinčių asmenų skaičiui per parą, plotas, tenkantis vienam 

asmeniui, kinta nuo mažesnio už nustatytą iki viršijančio normą. 

Atsakovas pabrėžia, kad įstaiga veikia 1911 m. pastatytame pastate, yra nuolat perpildyta. Šiaulių 

tardymo izoliatoriaus administracija dėl objektyvių priežasčių ne visuomet turi galimybę užtikrinti 

vienam asmeniui 3,6 kv. m ploto, bet tokia situacija nėra pastovi ir priklauso ne nuo institucijos 

kompetencijai priklausančių veiksmų atlikimo ar neatlikimo, įstaiga negali daryti įtakos suimtųjų 

(nuteistųjų) skaičiui ir nėra atsakinga už nustatyto kalinamųjų asmenų skaičiaus reikalavimo 

viršijimą, o jų nepriimti neturi teisinio pagrindo. Kai kurios kameros gali būti perpildytos ir 

vienam asmeniui tenkantis gyvenamosios patalpos plotas ne visada siekia teisės aktuose nustatytą 

ribą. Esant tokiai situacijai, tardymo izoliatoriaus administracija stengiasi, kad suimtieji ir 

nuteistieji, kurių laikymo sąlygos ne visiškai atitinka nustatytus reikalavimus, tokiomis sąlygomis 

būtų laikomi kuo trumpesnį laiką, t.y. atsiradus galimybei perkeliami į laisvesnes kameras. 

Pareiškėjas Šiaulių tardymo izoliatoriuje per minėtą laikotarpį iš viso buvo laikomas 176 dienas. 

Pasivaikščiojimo laiku (1 val. per dieną), medicininių apžiūrų metu, prausimosi pirtyje metu, taip 

pat laisvalaikio užimtumo metu (kalinamieji kiekvieną dieną turi galimybę eiti sportuoti į sporto 

salę, žaisti stalo tenisą, žaisti krepšinį ir t.t.) asmenys nebūna gyvenamojoje kameroje. Pareiškėjo 

pretenzijos atsakovui už šį laikotarpį laikytinos nepagrįstomis ir nesuteikiančiomis pagrindo 

Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmus pripažinti neteisėtais. Nenustačius dėl šio 

laikotarpio Šiaulių tardymo izoliatoriaus neteisėtų veiksmų (vienos iš viešosios atsakomybės 

sąlygų), pareiškėjo reikalavimas dėl žalos atlyginimo už šį laikotarpį negali būti tenkinamas. 

Pabrėžtina, jog Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) praktikoje nėra konkrečiai 

nustatyta, koks plotas turėtų būti skirtas kalinamajam pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 

laisvių apsaugos konvenciją (toliau – Konvencija). Remiantis EŽTT praktika, vien tik mažesnio 

ploto suteikimas ne visada savaime suponuoja išvadą, jog buvo pažeistas Konvencijos 3 straipsnis. 

Minėtoje V. prieš Lietuvą byloje EŽTT, įvertinęs bendrąsias kalinimo pagal įprastinį režimą 

sąlygas, konstatavo, kad santykinai mažą plotą, tekusį vienam asmeniui, kompensavo absoliučiais 

skaičiais vertinti nemaži miegamųjų išmatavimai, kuriuose netrūko nei šviesos, nei oro, bei 

suteikta judėjimo laisvė (LVAT 2014 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A
822

-

63/2014). 

Pareiškėjo taikymo Šiaulių tardymo izoliatoriuje metu nebuvo atlikta sąlygų atitikimo higienos 

normų reikalavimams patikrinimų. 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2009 m. 

liepos 10 d. įsakymu Nr. V-176 patvirtintų Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo 

taisyklių 13 punkte nustatyta, kad gyvenimo ir buities sąlygos kamerose turi atitikti Lietuvos 

Respublikos higienos normas. Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių 2 punktas 

nustato: taisyklės taikomos naujai statomiems, rekonstruojamiems ar kapitaliai remontuojamiems 

tardymo izoliatoriams. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. 

įsakymu Nr. V-241 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: 

bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 2 punktas įtvirtina analogiško pobūdžio nuostatą: 

veikiančioms laisvės atėmimo vietoms taikomi tik tie šios higienos normos reikalavimai, kurie 

nesusiję su pastato ar patalpų rekonstrukcijos darbais. Šiaulių tardymo izoliatorius pastatytas ir 

įrengtas iki Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 

įsakymo „Dėl tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos higienos normos HN 76:2010 

„Laisvės atėmimo vietos; bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ įsigaliojimo, 

todėl nagrinėjamu atveju, analizuojant pareiškėjo laikymo įstaigoje sąlygas, taikytinos tik tos 

taisyklių nuostatos ir tie higienos normos reikalavimai, kurie nesusiję su pastato ar patalpų 

rekonstrukcijos darbais. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atsakovas pabrėžia, jog negalima 

konstatuoti įstaigos neteisėto veikimo, kiek tai susiję su pareiškėjo argumentais dėl ventiliacijos, 

drėgmės ar natūralios apšvietos, nes šie įrengimo reikalavimai susiję su pastato ar patalpų 



rekonstrukcijos darbais. Pagal higienos normos 24 punktą, gyvenamosios patalpos turi būti 

vėdinamos per langus, išskyrus patalpas, kuriose veikia mechaninė patalpų vėdinimo ar 

kondicionavimo sistema. Šiaulių visuomenės sveikatos centras 2013-06-26 atliko periodinį 

patikrinimą (išvados surašytos 2013-07-09 patikrinimo akte Nr. EP-224), kuriame nurodė, jog 

įstaigoje patalpos vėdinamos per langus ir natūralios traukos kanalais. 

Atsakovas pažymi, kad Šiaulių tardymo izoliatoriaus pastatas įtrauktas į LR nekilnojamųjų 

vertybių sąrašą, todėl kai kurių nuolat nustatomų trūkumų pašalinti neįmanoma (t.y. kadangi nėra 

galimybės padidinti langų angas, nėra galimybės įrengti papildomą ventiliacijos sistemą ir 

padidinti oro judėjimo greitį). Apgyvendinti asmenys, kurie reguliariai vėdina, prižiūri ir tvarko 

savo kameras, neturi problemų dėl vėdinimo. 

Kaip matyti iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus 2014-12-29 Ūkio skyriaus pažymos Nr. 62/08-517 

„Apie A. G. laikymo sąlygas“ matyti, kad Šiaulių tardymo izoliatoriaus režiminio korpuso 

gyvenamosios kameros įrengtos vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 76:2010 „Laisvės 

atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ir Tardymo izoliatorių įrengimo ir 

eksploatavimo taisyklių, patvirtintų Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos direktoriaus 2009 m. liepos 10 d. įsakymu „Dėl Tardymo izoliatorių įrengimo ir 

eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ Nr. V-176 ir reikalavimais. Kiekvienoje gyvenamoje 

kameroje yra pažymoje nurodytas inventorius. 

Visose Šiaulių tardymo izoliatoriaus kamerose yra įrengtas veikiantis sanitarinis mazgas. Tualetas 

nuo likusio kameros ploto yra atskirtas sienele, kuri yra ne žemesnė kaip 1,5 m aukščio. Toks 

sanitarinio mazgo įrengimas atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

Be to, nors pareiškėjas tvirtina, kad jis buvo kalinamas antisanitarinėmis sąlygomis, šių teiginių jis 

niekaip nedetalizuoja. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, 

jog pareiškėjas, pateikęs reikalavimą atlyginti neturtinę žalą, kilusią dėl netinkamų kalinimo 

sąlygų, yra saistomas pareigos nurodyti reikšmingas kalinimo sąlygas apibūdinančias aplinkybes 

(žr. pvz. LVAT 2014 m. vasario 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A -81/2014), o 

pareiškėjas mini tik gyvenamųjų kamerų plotą ir inventoriaus neatitikimą higienos normoms. 

Pareiškėjo teiginys dėl antisanitarinių kalinimo sąlygų yra labai abstraktus ir nepakankamai 

detalizuotas, todėl atmestinas kaip nepagrįstas. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad byloje nėra jokių 

duomenų, jog pareiškėjas kalinimo metu kokiu nors būdu skundėsi Šiaulių TI administracijai ar 

kitoms kompetentingoms institucijoms dėl kameros perpildymo ir nepatogumų, susijusių su šiuo 

faktu, ar kitų jo laikymo sąlygų. 

Pareiškėjo pretenzijos atsakovui už šį laikotarpį laikytinos nepagrįstomis ir nesuteikiančiomis 

pagrindo Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmus pripažinti neteisėtais, Nenustačius dėl 

šio laikotarpio Šiaulių tardymo izoliatoriaus neteisėtų veiksmų (vienos iš viešosios atsakomybės 

sąlygų), pareiškėjo reikalavimas dėl žalos atlyginimo už šį laikotarpį negali būti tenkinamas. 

Pareiškėjo A. G. skundas tenkintinas iš dalies. 

Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas skundu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam neturtinės 

žalos atlyginimą. Neturtinę žalą pareiškėjas kildina iš esmės iš neteisėtų valdžios institucijos 

veiksmų, neužtikrinant jam tinkamų kalinimo sąlygų Šiaulių tardymo izoliatoriuje. 

CK 6.271 straipsnio 1 dalis nustato, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų 

aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo 

ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Šioje įstatymo normoje numatytos 

civilinės atsakomybės subjektas yra specialusis – viešas asmuo (valstybė arba savivaldybė). Šis 

atsakomybės subjekto ypatumas (viešas asmuo) lemia šioje įstatymo normoje numatytos civilinės 

atsakomybės taikymo ypatumus, kadangi valstybės civilinė atsakomybė atsiranda esant trims 



sąlygoms (civilinė atsakomybė be kaltės): valstybės valdžios institucijų neteisėtiems veiksmams 

(neveikimui), žalai ir priežastiniam ryšiui tarp valstybės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų 

(neveikimo) ir žalos. Todėl reikalavimas dėl žalos (tiek turtinės, tiek neturtinės), kuri kildinama iš 

valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo gali būti tenkinamas, nustačius minėtų civilinės 

atsakomybės atsiradimo sąlygų visumą. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, viešoji atsakomybė 

negalima.  

Tam, kad būtų konstatuotas neteisėtumas CK 6.271 straipsnio prasme, reikia nustatyti, jog valdžios 

institucijos darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus privalėjo veikti, neįvykdė jiems teisės 

aktais priskirtų funkcijų arba nors ir vykdė šias funkcijas, tačiau veikė nepateisinamai aplaidžiai, 

pažeisdami bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Sprendžiant dėl atitinkamos 

valstybės valdžios institucijos (jos pareigūnų) veikos neteisėtumo (CK 6.271 straipsnio prasme), 

kiekvienu atveju yra būtina nustatyti, kokios konkrečios teisės normos, kurios reglamentuoja 

skundžiamos institucijos veiklą, buvo pažeistos, kaip būtent šie pažeidimai pasireiškė asmeniui, 

teigiančiam, kad jis dėl tokių veiksmų (neveikimo) patyrė žalą, taip pat tai, ar atitinkamos 

pasekmės (jei jos nustatomos) atsirado būtent dėl tų valstybės institucijų, pareigūnų neteisėtų 

veiksmų. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarime, be kita 

ko, konstatavo, kad asmeniui teisė į žalos, padarytos neteisėtais valstybės institucijų, pareigūnų 

veiksmais, atlyginimą atsiranda tik tada, kai įstatymų nustatyta tvarka yra konstatuojama, kad 

valstybės institucijos, pareigūnai atliko neteisėtus veiksmus ir, kad žala asmeniui atsirado būtent 

dėl tų valstybės institucijų, pareigūnų neteisėtų veiksmų. 

Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skundu siekia, jog jam iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos 

Šiaulių tardymo izoliatoriaus, būtų priteistas neturtinės žalos atlyginimas. Neturtinę žalą grindžia 

tuo, kad laikymo sąlygos neatitiko įstatymuose numatytų reikalavimų ir kameros buvo perpildytos, 

todėl pažeistas minimalus kameros ploto, tenkančio vienam asmeniui, reikalavimas. 

Lietuvos Respublikos kardomojo kalinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad tardymo 

izoliatoriaus administracija, užtikrindama suėmimo vykdymo tvarką ir tinkamas asmenų laikymo 

tardymo izoliatoriuose sąlygas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, šiuo ir kitais 

įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, kitais nacionaliniais ir Europos 

Sąjungos teisės aktais. Pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. V-124 „Dėl didžiausio tardymo 

izoliatoriuje ir areštinėje leidžiamų laikyti asmenų skaičiaus ir minimalaus ploto, tenkančio vienam 

asmeniui, tardymo izoliatoriaus ir areštinės kameroje nustatymo“ 1.3.1 punktą, iki Laisvės 

atėmimo vietų modernizavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2009–2017 metų plane, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1248, 

numatytų priemonių įgyvendinimo vienam asmeniui tenkantis minimalus plotas tardymo 

izoliatoriaus kameroje negali būti mažesnis kaip 3,6 m
2
.  

Byloje yra pateikta Šiaulių tardymo izoliatoriaus Įskaitos skyriaus 2014-12-31 pažyma Nr. 69/06-

6399 „Dėl A. G.“, iš kurios matyti, kad pareiškėjas į Šiaulių tardymo izoliatorių pirmą kartą 

etapuotas 2012-04-25 ir įstaigoje periodiškai laikytas iki 2013-06-10. Iš byloje esančios pažymos 

matyti (25 b. l.), kad pareiškėjas laikotarpiais nuo 2012-08-31 iki 2012-08-16 kameroje Nr. 88 (4 

dienos), nuo 2013-01-30 iki 2013-01-31 kameroje Nr. 36 (1 diena), nuo 2013-03-07 iki 2013-03-

14 kameroje Nr. 13 (7 dienos), nuo 2013-05-13 iki 2013-05-13 kameroje Nr. 99 (1 diena), 

laikotarpiais nuo 2015-05-13 iki 2013-05-16 ir nuo 2013-05-21 iki 2013-05-23 kameroje Nr. 56 (7 

dienos), taip pat tam tikrais laikotarpiais pareiškėjas buvo laikomas nepažeidžiant nustatytos 

vienam asmeniui, esančiam laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigoje, kameros ploto 

normos tais atvejais, kai kamerose Nr. 71, 15, 16, 17, 18, 19, 99 su pareiškėju buvo laikoma iki 4 

asmenų imtinai, o kamerose Nr. 88, 56 su pareiškėju buvo laikoma iki 5 asmenų imtinai. 

Pareiškėjui Šiaulių tardymo izoliatoriuje periodiškai tekdavo nuo 1,88 m
2
 iki 6,35 m

2
 gyvenamasis 

plotas. Tačiau iš pateiktos pažymos negalima nustatyti, kada ir kiek laiko pareiškėjas buvo 

laikomas kamerose nepažeidžiant nustatytos vienam asmeniui kameros ploto normos, išskyrus 

nurodytus atvejus (20 dienų), todėl konstatuotina, kad pareiškėjui 156 dienas galimai teko 



mažesnis kalinimo kameros plotas nei nustatyta norma ir Šiaulių tardymo izoliatoriaus 

administracija pažeidė pareiškėjo subjektinę teisę būti kalinamam kameroje, kurioje jam tektų ne 

mažiau nei 3, 6 m
2
 kameros ploto, t. y. neveikė taip, kaip pagal įstatymus ši institucija ar jos 

darbuotojai privalėjo veikti. Vertindamas pareiškėjui tenkantį asmeninės erdvės plotą, teismas 

atsižvelgia į plotą, skirtą kameros baldams ir kitiems įrenginiams. Kai kamerų plotai yra užstatyti 

suimtųjų lovomis, jose įrengti tualetai, kriauklės, pastatytas stalas, spintelė daiktams susidėti, tai 

suimtiesiems tenkantis plotas buvo itin mažas, suimtieji beveik neturėjo laisvos vietos, kurioje jie 

galėtų judėti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 18 d. sprendimas 

administracinėje byloje Nr. A
261

-1798/2013).  

Atsakovas atsiliepime nurodė, kad pareiškėjo laikymo Šiaulių tardymo izoliatoriuje metu nebuvo 

atlikta sąlygų atitikimo higienos normų reikalavimams patikrinimų.  

Pareiškėjas skunde cituoja įvairus teisės aktus, apskritai nurodo, kad buvo kalinamas nuo 2012 m. 

balandžio 25 d. iki 2013 m. birželio mėn. perpildytose kamerose, kuriose nebuvo įrengtos taburetės 

kiekvienam asmeniui, mažas stalas, nebuvo įrengtos spintelės maistui, higienos reikmenims sudėti, 

tuo buvo sukelti nepatogumai pareiškėjui normaliai judėti bei suvaržyti kiti žmogui būtini 

patogumai. Iš byloje esančios Šiaulių tardymo izoliatoriaus 2014-12-29 pažymos Nr. 62/08-517 

„Apie A. G. laikymo sąlygas” (26–27 b. l.) matyti, kaip yra Šiaulių tardymo izoliatoriuje įrengtos 

kameros, koks inventorius privalo būti jose ir koks yra. Taip pat minėtame dokumente nurodyta 

apie sanitarinio mazgo, atitvarų įrengimą.  

Taip pat pareiškėjas nurodė, kad gyvenamosiose patalpose nėra užtikrinamos higieninės sanitarinės 

sąlygos. Toks pareiškėjo aiškinimas vertintinas kritiškai. Atsakovas pateikė 2012 m. liepos 9 d. 

Šiaulių visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktą Nr. EP-254 (44–48 b. l., patikrinimas atliktas 

2012 m. birželio 25 d.). Patikrinimo akte konstatuota, kad įstaigoje gyvenamosios patalpos 

vėdinamos per langus ir natūralios traukos kanalais, priėmimo-paskirstymo skyriuje laikino 

sulaikymo kamerose visų kamerų patalpos, sanitariniai įrenginiai išvalyti, priėmimo-paskirstymo 

skyriuje kabinos tvarkingos, išvalytos, visur pateikta informacija, kad rūkyti draudžiama. Dušo 

patalpose atliktas einamasis remontas – perdažytos durys, vamzdynas, pakeisti dušo rageliai, 

patalpose pelėsių nėra, dušinių, prausyklų valymui ir dezinfekcijai naudojamas dezinfekcinis 

tirpalas „Sokrena” 1 % ir „Mikrobac forte 1,5 %“. Dušo ir jo prieigų kasdienio ir generalinio 

valymo kontrolės žurnalas yra, registracija vykdoma. Sanitarinėje švarykloje įrengtos 2 

dezinfekcinės kameros. Kasdien dezinfekuojama po 4 partijas minkšto inventoriaus (čiužinių, 

antklodžių ir pagalvių), dezinfekuojama po 50 min. 110 
0
C. Dezinfekuojamų daiktų ir minkštojo 

inventoriaus žurnalas yra, jame nurodyta dezinfekavimo data, laikas, dezinfekuojamų daiktų 

pavadinimai.  

Taip pat patikrinimo akte nurodyta, kad laisvės atėmimo vietoje laikomiems asmenims yra 

sudarytos galimybės kasdien būti gryname ore. Ant pastato stogo ketvirtame aukšte įrengti 

pasivaikščiojimo kiemai, jų yra 21. Pasivaikščiojimo kiemai valomi periodiškai. Drėkinami pagal 

poreikį. Objektų kasdieninio valymo kontrolės žurnalas yra, atžymos apie jų valymą yra. 

Sergantiems tuberkulioze (TBC) yra paskirtas atskiras pasivaikščiojimo kiemelis Nr. 11. Šis 

kiemelis dezinfekuojamas po kiekvieno jame suimtųjų, sergančių TBC apsilankymo. 

Įstaigos patalpų valymo planas yra. Bendro naudojimo patalpas valo suimtieji iš ūkio skyriaus. 

Apgyvendinimo patalpas valymo priemonėmis valosi patys jose laikomi asmenys. Suimtiesiems 

apgyvendinimo patalpų valymui išduodama kalcinuota soda. Kamerose valymo inventorius 

nelaikomas. Kasdieninį patalpų valymą dezinfekcinėmis priemonėmis atlieka tik įstaigos 

darbuotoja-dezinfektorė. Apgyvendinimo patalpų dezinfekcijai naudojamas „Sokrena“ 1 % 

dezinfekcinis tirpalas. Tirpalai gaminami kasdien. Darbuotoja saugos duomenų lapus, naudojimo 

instrukcijas turi. Objekto kasdieninio valymo kontrolės žurnalas yra, jame atžymos apie patalpų 

valymą yra. Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus patvirtinta pagrindinio valymo vykdymo 

tvarka yra. Įstaigoje profilaktinis aplinkos nukenksminimas atliekamas. Vykdomas mechaninis ir 

cheminis apdorojimas. Dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos žurnalas yra. Kamerose 



deratizacija atliekama mechaniniu būdu. Lovos skalbinių išdavimas registruojamas suimtojo 

kortelėje „Asmeninė sąskaita“. Lovos skalbiniai, čiužiniai, antklodės, pagalvės peržiūrimi ir 

įvertinami ir, jei reikia, nurašomi kartą per mėnesį. Pagal Šiaulių tardymo izoliatoriuje patvirtintą 

suimtųjų ir nuteistųjų viršutinių asmeninių drabužių skalbimo ir cheminio valymo tvarką, 

viršutiniai drabužiai 1 kartą per mėnesį gali būti atiduodami skalbimui ar cheminiam valymui. 

Apatiniai rūbai ir asmeninė patalynė yra skalbiami Šiaulių tardymo izoliatoriaus skalbykloje, 

skalbimo grafiką derinant su suimtųjų maudymosi duše grafiku. 

Atsakovas taip pat pateikė Šiaulių visuomenės sveikatos centro 2013 m. liepos 9 d. patikrinimo 

aktą (patikrinimas atliktas 2013m. birželio 26 d., 49–56 b. l.), kuriame konstatuota, kad priėmimo-

paskirstymo skyriuje laikino sulaikymo kamerose visų kamerų patalpos, sanitariniai įrenginiai 

išvalyti, priėmimo-paskirstymo patalpoje (švarinimo patalpoje) natūralaus apšvietimo nėra, patalpa 

įrengta rūsio patalpoje. Ją valo ūkio būrio tvarkinys. Patalpų ir plastmasinių indų (į kuriuos kratos 

metu dedami suimtųjų daiktai) valymui dezinfekcinių medžiagų tvarkinys nenaudoja. Kilimėlių, 

kratos indų dezinfekavimą atlieka dezinfektorė. Valymo inventorius laikomas atskiroje patalpoje. 

Priėmimo-paskirstymo skyriuje yra kratų atlikimo, švarinimo patalpa, kurioje yra 3 persirengimo 

kabinos, kabinos tvarkingos, išvalytos. Rūkantys ir nerūkantys asmenys apgyvendinami atskirose 

režiminio korpuso apgyvendinimo kamerose, pagal užpildytus prašymus, kuriuos suimtieji pildo 

atvežus juos į laisvės atėmimo vietą.  

Įstaigos pagrindinis patalpų valymo grafikas patvirtintas Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus 

įsakymu 2011 m. gruodžio mėn. Bendro naudojimo patalpas valo suimtieji iš ūkio skyriaus. 

Apgyvendinimo patalpas valymo priemonėmis valosi patys jose laikomi asmenys. Kamerose 

valymo inventorius nelaikomas. Kasdieninį patalpų valymą dezinfekcinėmis priemonėmis atlieka 

tik įstaigos darbuotoja-dezinfektorė. Apgyvendinimo patalpų dezinfekcijai naudojamas „Sokrena“ 

1 % dezinfekcinis tirpalas. Tirpalai gaminami kasdien. Darbuotoja saugos duomenų lapus, 

naudojimo instrukcijas turi. Objekto kasdieninio valymo kontrolės žurnalas yra, jame atžymos apie 

patalpų, apgyvendinimo kamerų valymą yra. Prausimosi-švarinimo patalpose yra 2 dušinės su 8 

dušo rageliais. Patalpose pelėsių nėra. Daugkartinio naudojimo prausimosi reikmenys (dubenys, 

vonelės) nenaudojami. Kiekvienas asmuo naudojasi individualiomis plaušinėmis, rankšluosčiu, 

muilu. Tarp suimtųjų maudymosi yra 30 min. intervalas, kurių metu atliekama patalpos 

dezinfekcija. Dušinių, prausyklų valymui ir dezinfekcijai naudojamas dezinfekcinis tirpalas 

„Sokrena 1 % “ ir „Mikrobac forte 1,5 %“. Dušo ir jo prieigų kasdieninio ir generalinio valymo 

kontrolės žurnalas yra, registracijos įrašai apie jų valymą yra. Sanitarinėje švarykloje įrengtos 2 

dezinfekcinės kameros. Kasdien dezinfekuojama po 4 partijas minkšto inventoriaus (čiužinių, 

antklodžių ir pagalvių), dezinfekuojama po 50 min. 110 
0
C. Dezinfekuojamų daiktų ir minkštojo 

inventoriaus žurnalas yra, jame nurodyta dezinfekavimo data, laikas, dezinfekuojamų daiktų 

pavadinimai. Įstaigoje profilaktinis aplinkos nukenksminimas atliekamas. Vykdomas mechaninis ir 

cheminis apdorojimas. Dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos žurnalas yra. Kamerose 

deratizacija atliekama mechaniniu būdu. Lovos skalbinių išdavimas registruojamas suimtojo 

kortelėje „Asmeninė sąskaita“. Lovos skalbiniai, čiužiniai, antklodės, pagalvės peržiūrimi ir 

įvertinami ir, jei reikia, nurašomi kartą per mėnesį. Pagal Šiaulių tardymo izoliatoriuje patvirtintą 

suimtųjų ir nuteistųjų viršutinių asmeninių drabužių skalbimo ir cheminio valymo tvarką, 

viršutiniai drabužiai 1 kartą per mėnesį gali būti atiduodami skalbimui ar cheminiam valymui. 

Apatiniai rūbai ir asmeninė patalynė yra skalbiami Šiaulių tardymo izoliatoriaus skalbykloje, 

skalbimo grafiką derinant su suimtųjų maudymosi duše grafiku. Pasivaikščiojimo kiemai, kurių yra 

21, įrengti ant pastato stogo, ketvirtame aukšte. Pasivaikščiojimo kiemai valomi periodiškai. 

Drėkinami pagal poreikį. Objektų kasdieninio valymo kontrolės žurnalas yra, atžymos apie jų 

valymą yra. Sergantiems tuberkulioze (TBC) yra paskirtas atskiras pasivaikščiojimo kiemelis Nr. 

11. Šis kiemelis dezinfekuojamas „Mikrobac forte 1,5 %“ po kiekvieno jame suimtųjų, sergančių 

TBC, apsilankymo. Laisvės atėmimo vietoje laikomi asmenys maitinami vadovaujantis Kalėjimų 

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 2 d. 

įsakymo Nr. 4/07-117 „Dėl asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, 

maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ 6 punktu, pagal valgiaraščius, sudarytus 

asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose. Taisyklės parengtos 



vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, Fiziologinėmis mitybos 

normomis asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 14, skiriamais maisto 

produktų vidutiniais paros kiekiais ir paros maitinimo išlaidų normomis asmenims, laikomiems 

kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministro 2006 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 1R-144. Maitinimas organizuojamas 3 kartus per 

dieną. 

Iš pateiktos asmens sveikatos istorijos nuorašo (11-22 b. l.) matyti, kad pareiškėjas, būdamas 

Šiaulių tardymo izoliatoriuje, vieną kartą kreipėsi dėl nemigos, nes prieš savaitę buvo užpultas kitų 

suimtųjų (užpuolimo metu pareiškėjas buvo ne Šiaulių tardymo izoliatoriuje, 19 b. l.), jam išrašyti 

vaistai (19-20 b. l.). Tuo pačiu teismas pažymi, kad tam tikras kalinamųjų privatumo, jų judėjimo 

laisvės apribojimas ir su tuo susiję neigiami išgyvenimai, patyrimai paprastai yra neišvengiama 

kalinimo pasekmė, tačiau teigti, kad pareiškėjui būnant Šiaulių tardymo izoliatoriuje, jis patyrė 

dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, nėra pagrindo. 

Taigi, teismas kitų atsakovo pažeidimų dėl netinkamų kalinimo sąlygų nenustatė. Lietuvos 

vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką administracinėse 

bylose, ne kartą yra pažymėjęs, kad pareiškėjas, pateikęs reikalavimą atlyginti neturtinę žalą, 

kilusią dėl netinkamų kalinimo sąlygų, yra saistomas pareigos nurodyti reikšmingas kalinimo 

sąlygas apibūdinančias aplinkybes (žr., pvz., LVAT 2014 m. vasario 27 d. nutartį administracinėje 

byloje Nr. A
822

-81/2014). Teismas, išnagrinėjęs ir įvertinęs pareiškėjo nurodomas reikšmingas 

faktines aplinkybes, patikrina laisvės atėmimo įstaigų ir jų pareigūnų veiksmų teisėtumą (žr., pvz., 

LVAT 2013 m. gruodžio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A
756

-2072/2013). Teismas 

pažymi, kad atsižvelgus į kalinamų asmenų ribotas galimybes rinkti įrodymus, paprastai iš 

pareiškėjo reikalaujama nurodyti tik pagrįstai detalizuotą kalinimo sąlygų apibūdinimą (žr., pvz., 

LVAT 2013 m. vasario 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS
602

-84/2013). Pareiškėjui aiškiai 

nurodžius reikšmingas kalinimo sąlygas apibūdinančias aplinkybes, pareiga pateikti reikiamus 

dokumentus ir kitus įrodymus apie tam tikrų reikalavimų, susijusių su sveikos ir saugios kalinimo 

aplinkos užtikrinimu, tenka kalinimo įstaigos administracijai (žr., pvz., LVAT 2013 m. rugsėjo 30 

d. nutartį administracinėje byloje Nr. A
442

-1346/2013, 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartį 

administracinėje byloje Nr. A
858

-977/2013; 2013 m. balandžio 25 d. nutartį administracinėje byloje 

Nr. A
525

-197/2013). Tačiau nagrinėjamu atveju pareiškėjo argumentai nelaikytini pakankamai 

aiškiais ir detalizuotais. 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, jog asmuo, 

kuris yra kalinamas nepriimtinomis sąlygomis, patiria neturtinę žalą, kaip ji yra apibrėžta CK 

6.250 straipsnio 1 dalyje (pvz., administracinės bylos Nr. A
143

-1966/2008, A
502

-734/2009). Ši 

aplinkybė taip pat konstatuota ir EŽTT praktikoje (pvz., 2008 m. lapkričio 18 d. sprendimas byloje 

S. prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 871/02). Taigi, ta aplinkybė, jog asmuo tam tikrą laiko tarpą buvo 

laikomas nepriimtinomis sąlygomis, nesilaikant teisės aktų reikalavimų, administracinių teismų 

praktikoje pripažįstama pagrindu neturtinei žalai atlyginti. 

Pagal CK 6.250 straipsnio 1 dalį, neturtinė žala – tai asmens fizinis skausmas, dvasiniai 

išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos 

pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kt., teismo įvertinta pinigais. Neturtinės žalos 

atlyginimo dydžio nustatymą, kaip ir atlyginimo teisinius pagrindus, lemia šios žalos prigimtis ir 

objektas. Neturtinė žala atlyginama pažeidus vertybes, kurių įkainoti neįmanoma, ir pasireiškia 

neturtinio pobūdžio praradimais, kurie negali būti tiksliai apskaičiuojami piniginiu ekvivalentu. 

Priteisiant neturtinės žalos atlyginimą vadovaujamasi teisingo žalos atlyginimo koncepcija, 

besiremiančia įstatymo ar teismų praktikos suformuotais vertinamaisiais subjektyviais ir 

objektyviais kriterijais, leidžiančiais kuo teisingiau nustatyti ir atlyginti asmeniui padarytą žalą, 

atkurti pažeistų teisių pusiausvyrą ir suponuojančiais pareigą preciziškai įvertinti konkrečios 

situacijos aplinkybes. Neturtinės žalos prigimtis lemia tai, kad nėra galimybės šią žalą tiksliai 

apskaičiuoti, grąžinti nukentėjusįjį į buvusią padėtį ar rasti tikslų piniginį tokios žalos ekvivalentą. 



Neturtinės žalos dydį nustato teismas, o ją patyręs asmuo turi pateikti teismui kuo daugiau ir kuo 

svarbesnių žalos dydžiui nustatyti reikšmingų kriterijų. Teismas pagal teisinius kriterijus nustato 

priteistiną neturtinės žalos dydį. Pareiškėjo prašoma atlyginti neturtinės žalos suma vertinama kaip 

nevaržanti teismo diskrecijos nustatyti neturtinės žalos dydį konkrečioje byloje ir yra tik viena 

reikšmingų bylai aplinkybių, į kurią teismas turi atsižvelgti. Kriterijai, į kuriuos turi atsižvelgti 

teismas, nustatyti įstatyme (CK 6.250 straipsnio 2 dalis). CK 6.250 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas 

nebaigtinis tokių kriterijų sąrašas: žalos pasekmės, žalą padariusio asmens kaltė, jo turtinė padėtis, 

padarytos turtinės žalos dydis bei kitos turinčios reikšmę bylai aplinkybės, taip pat sąžiningumo, 

teisingumo ir protingumo kriterijai.  

Atsižvelgus į kalinimo neatitinkančiomis teisės aktų reikalavimų sąlygomis trukmę, intensyvumą, į 

pareiškėjo patirtus nepatogumus, kurių intensyvumas viršijo neišvengiamai kalinimui būdingus 

nepatogumus ir kurie žemina žmogiškąjį orumą, sukelia dvasines kančias, į kitus pirmiau minėtus 

teismų praktikoje įtvirtintus neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijus, vadovaujantis 

sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais, darytina išvada, kad pareiškėjas patyrė neturtinę 

žalą (dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, pažeminimą), kuri negali būti kompensuojama vien tik 

pareiškėjo teisių pažeidimo pripažinimu. 

Pažymėtina, jog byloje nėra duomenų, kad Šiaulių tardymo izoliatorius būtų sąmoningai siekęs 

pažeisti pareiškėjo A. G. orumą ar nežmoniškai su juo elgtis. Iš bylos medžiagos matyti, jog 

atsakovas Šiaulių tardymo izoliatorius ėmėsi visų įmanomų veiksmų, kad pareiškėjui būtų 

užtikrintos kuo palankesnės kalėjimo sąlygos.  

Apskaičiuodamas neturtinės žalos dydį, t. y. įvertinęs pareiškėjo patirtus neigiamus dvasinius 

išgyvenimus pinigais, remdamasis teismų praktikoje taikytinais neturtinės žalos vertinimo 

kriterijais, įvertinęs turimų įrodymų visetą, pareiškėjo subjektinės teisės pažeidimo mastą ir trukmę 

bei atsižvelgęs į Lietuvoje egzistuojančias ekonomines darbo užmokesčio bei pragyvenimo sąlygas 

(minimali mėnesinė alga bylai aktualiu laikotarpiu; vidutinis darbo užmokestis), teismas mano, kad 

pareiškėjui padarytos neturtinės žalos dydis gali būti įvertintas 1 000 Eur. Pareiškėjo nurodytos 

aplinkybės ir pateikti įrodymai nesudaro faktinio ir teisinio pagrindo konstatuoti, kad jis patyrė 20 

000 Lt / 5792,40 Eur neturtinę žalą, todėl pareiškėjo skundas tenkintinas iš dalies, priteisiant 

pareiškėjui iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus, 1 000 Eur neturtinei 

žalai atlyginti. 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 

88straipsnio1 dalies 5 punktu, teismas 

n u s p r e n d ž i a :  

Pareiškėjo A. G. skundą tenkinti iš dalies. Priteisti pareiškėjui A. G. iš atsakovo Lietuvos 

valstybės, atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus, 1 000 Lt (vienas tūkstantis Eur 00 Euro ct) 

neturtinei žalai atlyginti. 

Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka 

Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą. 

Teisėja Laisvutė Kartanaitė  


