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Šiauliai 

Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėja Laisvutė Kartanaitė, 

sekretoriaujant Rimai Sakalauskaitei, 

nedalyvaujant pareiškėjui S. K. (S. K.), 

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

rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo S. K. skundą atsakovui 

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

Teismas, išnagrinėjęs pateiktą skundą, 

n u s t a t ė : 

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

Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus, neturtinę žalą.  

Pareiškėjas S. K. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, 

teismo šaukimu (76 b. l.). Skundu (2–7 b. l.) ir rašytiniu prašymu (78 b. l. ) pareiškėjas prašo bylą 

nagrinėti jam nedalyvaujant. Pareiškėjas S. K. skunde (2–7 b. l.) nurodė, kad Šiaulių tardymo 

izoliatoriuje periodiškai buvo kalinamas nuo 2014 m. vasario 24 d. iki 2014 m. liepos mėn. 

kamerose, kuriose buvo nuo 2 iki 10 žmonių, o tai, pareiškėjo nuomone, prilygsta kankinimui. 

Šiaulių tardymo izoliatoriuje kamerų plotas apytiksliai yra nuo 6 iki 20 m
2
. Patalpose yra 

sanitarinis mazgas, užimantis apie 2,5 m
2
 grindų ploto, gultai (dviejų aukštų), užimantys apie 2,0 

m
2
 grindų ploto, stalas, užimantis apie 1,5 m

2
 grindų ploto, kėdė, užimanti apie 0,09 m

2
 grindų 

ploto, suoliukas, užimantis apie 0,25 m
2
 grindų ploto. Tokiose patalpose pareiškėjas, būdamas 

sveikas, buvo priverstas nuolat gulėti arba sėdėti, tai yra nepakeliama kiekvienam. Gyvenamosiose 

patalpose nėra užtikrinamas natūralus apšvietimas, tai labai pakenkė jo akims, nes yra daug 

skaitantis ir rašantis ir tai susiję su sveikatos sutrikdymu, taip pat gyvenamosiose patalpose 

rūkantieji laikomi su nerūkančiaisiais. Pareiškėjo nuomone, jei patalpa 20 m
2
, tai turėtų būti 4 

miegamieji gultai ir ne daugiau. Taip pat skunde pareiškėjas nurodė, kad atvykstant ar išvykstant 

etapu iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus, asmens ar daiktų apžiūra atliekama antisanitarinėmis 

sąlygomis: šalta, purvina, daiktai dedami į nešvarias dėžes, o kalinamieji, esant žemai oro 

temperatūrai, verčiami nusirengti plikai. Dėl tokių Šiaulių tardymo izoliatoriaus veiksmų jis patyrė 

dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, pažeminimą, nuolat jaučia baimę, prasidėjo depresija. 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 ES teisės aktais, juos cituoja, nurodo Lietuvos ir EŽTT teismų 

praktiką. Prašo jo skundą patenkinti ir priteisti jam iš atsakovo 12 000 Lt / 3 475,44 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 (80 b. l.).  

Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Šiaulių tardymo izoliatoriaus, atsiliepime (59–67 b. l.) 

nurodė, kad prašo pareiškėjo skundą dėl neturtinės žalos atlyginimo atmesti kaip nepagrįstą, o 

skundą nagrinėti atsakovo atstovui nedalyvaujant.  

Atsakovas atsiliepime į skundą nurodė, jog 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 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. 

Pažymėjo, 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 2015-01-06 pažymos Nr. 69/06-69 

„Dėl S. K. laikymo Šiaulių tardymo izoliatoriuje“, pareiškėjas Šiaulių tardymo izoliatoriuje buvo 

laikomas kameroje Nr. 64: nuo 2014-02-24 iki 2014-03-04 su 5–9 asmenimis ir vienam iš jų teko 

nuo 4,47 iki 2,48 m
2
, nuo 2014-04-23 iki 2014-05-05 su 3–6 asmenimis ir vienam iš jų teko nuo 

7,45 iki 3,72 m
2
, nuo 2014-05-07 iki 2014-06-10 su 4–7 asmenimis ir vienam iš jų teko nuo 5,59 

iki 3,19 m
2
, nuo 2014-06-12 iki 2014-07-01 su 4–6 asmenimis ir vienam iš jų teko nuo 5,59 iki 

3,72 m
2
, kameroje Nr. 87 nuo 2014-03-06 iki 2014-03-20 su 3–5 asmenimis ir vienam iš jų teko 

nuo 6,53 iki 3,92 m
2
, kameroje Nr. 30: nuo 2014-03-25 iki 2014-04-17 su 3–6 asmenimis ir 

vienam iš jų teko nuo 7,79 iki 3,9 m
2
, nuo 2014-07-03 iki 2014-07-10 su 2–4 asmenimis ir vienam 

iš jų teko nuo 11,7 iki 5,84 m
2
. 

Pareiškėjas buvo kalinamas kamerose, kuriose jam teko nuo 2,48 m
2 

iki 11,7 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 nustatytos 

ribos. 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 124 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. 

Pabrėžia, 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 laikymo Šiaulių tardymo izoliatoriuje metu jo laikymo kamerose nebuvo atlikta sąlygų 

atitikimo higienos 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 pareiškėjo argumentais dėl ventiliacijos 

nebuvo sanitariniame mazge, 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 tardymo izoliatoriaus gyvenamosios kameros yra vėdinamos 

natūraliu būdu (per langus bei duris). Mikroklimato parametrai kamerose priklauso nuo kamerų 

įrengimo, jose esančių asmenų skaičiaus ir kitų aplinkybių (tokių, kaip lauko temperatūra, asmenų 

judėjimas į kamerą ir iš jos ir kt.). Kadangi Šiaulių tardymo izoliatoriuje dėl pastato statuso negali 

būti atliekami rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto darbai, higienos normos HN 76:2010 

reikalavimai, susiję su šiais darbais netaikytini ir įstaiga negali būti pripažįstama atsakinga dėl 



nustatomų šių reikalavimų pažeidimų. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atsakovas pabrėžia, jog 

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

ventiliacijos nebuvimo sanitariniame mazge, nes šie įrengimo reikalavimai susiję su pastato ar 

patalpų rekonstrukcijos darbais.  

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. 

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, 

reikalavimais.  

Lietuvos higienos norma HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-03-30 įsakymu 

Nr. V-241 nereglamentuoja sanitarinio mazgo atitvarų. Higienos norma HN 76:2010 taikoma 

projektuojamiems, naujai statomiems, rekonstruojamiems ar kapitaliai remontuojamiems laisvės 

atėmimo vietų pastatams ir teritorijoms, o veikiančioms laisvės atėmimo vietoms taikomi tik tie 

higienos normos reikalavimai, kurie nesusiję su pastato ar patalpų rekonstrukcijos darbais. Tačiau 

atsižvelgiant į 2009-07-10 Kalėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos direktoriaus įsakymo Nr. V-176 III skirsnio 14.5 punktą „Dėl tardymo izoliatorių 

įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“, sanitarinio mazgo patalpa Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus gyvenamose patalpose yra atitverta nuo likusio kameros ploto ne žemesne kaip 1,5 

metro aukščio pertvara ir padengta lengvai valoma danga. Sanitarinio mazgo plotas kiekvienoje 

gyvenamoje patalpoje yra skirtingas, unitazų nėra įrengta, yra tik sanitariniai įrenginiai grindyse su 

šalto vandens nubėgimo sistema. Tačiau šiuo metu jau pradėta įrenginėti unitazus (klozetus) kai 

kuriose gyvenamosiose kamerose. Šilto vandens tiekimo sistemos įrengimo jokie teisės aktai 

nenumato.  

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

niekaip nedetalizuoja. Tuo tarpu 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
822

-

81/2014).  

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.  

Atvykstantiems ir išvykstantiems suimtiesiems ir nuteistiesiems visa asmens krata įstaigoje 

pareiškėjo buvimo Šiaulių tardymo izoliatoriuje laikotarpiu buvo atliekama administracinės 

teritorijos pastato rūsyje esančioje apžiūros ir daiktų patikrinimo patalpoje.  



Laisvės atėmimo vietų įrengimo ir priežiūros sveikatos saugos reikalavimus nustato Lietuvos 

Respublikos higienos norma HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. 

įsakymu Nr. V-241. Apžiūros ir daiktų patikrinimo patalpoje 2013-02-07 buvo atliktas Šiaulių 

visuomenės sveikatos centro patikrinimas, kurio išvados išdėstytos 2013-02-08 patikrinimo akte 

Nr. EP-6. Iš patikrinimo akto matyti, kad ankstyvą žiemos rytą oro temperatūra tebuvo kiek 

mažesnė, nei nustatyta higienos normoje, o bylos medžiaga(Šiaulių tardymo izoliatoriaus Įskaitos 

skyriaus 2015-01-06 pažyma Nr. 69/06-69 „Dėl S. K. laikymo Šiaulių tardymo izoliatoriuje“) 

rodo, kad temperatūros duomenų užfiksavimo dieną pareiškėjas tikrintoje patalpoje apskritai 

nebuvo. Be to, mikroklimato parametrams yra būdingas momentiškumas, todėl konkrečių rodiklių 

nustatymas patikrinimo metu nesudaro prielaidų teigti, jog tokie patys rodikliai patalpoje vyrauja 

nuolat. Atsakovas taip pat pažymi, kad administracinio pastato patalpos vėdinamos natūraliu būdu 

per langus bei duris, todėl išmatuota oro temperatūra neparodo tikslios jutiminės temperatūros 

patalpoje. 18-22? C temperatūra laikoma optimalia protiniam darbui, todėl 2,4? žemesnė 

temperatūra operatyviai vykdomos visos asmens kratos metu (išsirengęs iki apatinių rūbų asmuo 

būna 1-2 minutes, t.y., kol nusirengia, rūbai patikrinami rentgeno aparatu ir asmuo apsirengia) 

neturėtų būti pripažįstama galinčia sukelti neigiamus išgyvenimus. Patikrinimo akto turinys taip 

pat paneigia pareiškėjo dėstomas aplinkybes, esą sąlygos apžiūros ir daiktų patikrinimo patalpoje 

antisanitarinės. Pareiškėjo teiginiai dėl šalčio, purvo yra abstraktūs, netikslūs ir nepagrįsti 

objektyviais įrodymais, dėstomi remiantis subjektyviais pojūčiais, todėl jų teisingumo nėra 

galimybės įvertinti. Dėl šių priežasčių byloje negalima nustatyti neteisėtų atsakovo veiksmų ar 

neveikimo. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos higienos normos HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: 

bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nuostatomis (56-60 punktais), gyvenamosios patalpos turi 

būti kiekvieną dieną valomos drėgnuoju būdu, ant sienų ir lubų neturi būti pelėsių. Lietuvos 

Respublikos higienos normos HN 76:2010 58 punktas reglamentuoja, kad laisvės atėmimo vietose 

laikomi asmenys privalo nuolat rūpintis švaros bei tvarkos palaikymu gyvenamosiose patalpose. 

Teisės aktuose imperatyviai nustatyta pareiga patiems kamerose esantiems asmenims rūpintis 

švara ir tvarka patalpoje. Kamerų būklė priklauso pirmiausia nuo pačių jose laikomų asmenų 

elgesio: nesuinteresuoti palaikyti švarą ir tvarką ar tausoti įstaigos patalpas asmenys niokoja 

įstaigos turtą, blogina patalpų būklę. Taip pat teisės aktuose numatyta, kad kameroje turi būti 

valymo inventoriaus komplektas (šepetys grindims, šluostė, šiukšlių semtuvėlis ir kibiras). Dėl 

nepakankamo biudžeto finansavimo Šiaulių tardymo izoliatorius neturi galimybės visas 

gyvenamąsias kameras aprūpinti valymo inventoriumi, tačiau esant poreikiui ir suimtiesiems 

(nuteistiesiems) paprašius, į kiekvieną kamerą išduodamas valymo inventoriaus komplektas, 

pasinaudojus juo, jis grąžinamas atsakingiems pareigūnams. Atsakovas negali būti atsakingas už 

tai, jog įstaigoje kalinami asmenys nevykdo ar netinkamai vykdo jiems nustatytas pareigas, 

susijusias su švaros ir tvarkos palaikymo sąlygomis kamerose. Atsakovas niekaip neišskyrė 

pareiškėjo iš kitų įstaigoje laikomų asmenų ir jam tyčia nesudarė blogesnių laikymo sąlygų ir 

netaikė kokių nors įstatymo nenumatytų apribojimų. 

Ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį būtina atlikti gyvenamųjų patalpų pagrindinį valymą (sienų, 

lubų, grindų, langų, palangių, įrenginių, baldų ir kt.). Esant reikalui laisvės atėmimo vietų 

administracija privalo organizuoti profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją, 

dezinsekciją, deratizaciją). Patalpų deratizacija įstaigoje vykdoma esant poreikiui. Informavo, kad 

patalpų (režiminio korpuso patalpų, gyvenamųjų patalpų, drausmės izoliatorių, paskirstymo 

kamerų, priėmimo paskirstymo skyriaus) priežiūra (valymas, dezinsekcija, dezinfekcija, 

deratizacija) vykdoma vadovaujantis tuo metu galiojusiais teisės aktais ir jų nustatytais 

reikalavimais bei medicinos normomis. Vadovaujantis direktoriaus 2011-12-30 patvirtintu grafiku 

Nr. 20/01-2719 Patalpų dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos grafikas 2012-2013 m., 

atliekama kamerų dezinsekcija, dezinfekcija ir deratizacija, dezinfekcija vykdoma vadovaujantis 

2013-09-05 patvirtintu Šiaulių tardymo izoliatoriaus dezinfekcijos planu Nr. 20/01-2606.  



Šiaulių visuomenės sveikatos centro 2014-03-19 patikrinimo akte Nr. EP-58 nustatyta, kad 

„<Šiaulių tardymo izoliatoriuje profilaktinis aplinkos kenksmingumo pašalinimas atliekamas. 

Deratizacija įstaigoje atliekama mechaniniu bei cheminiu būdu. Bendrosios paskirties patalpose, 

režiminio korpuso aukštų koridoriuose graužikai naikinami „Bromad G“ grūdais, apgyvendinimo 

kamerose naudojamos mechaninės priemonės (klijų juostelės). Kamerose deratizacija cheminiu 

būdu atliekama pagal suimtųjų prašymus. Atliekant patalpos nukenksminimą, suimtieji iškeliami į 

kitas apgyvendinimo patalpas. Taip pat vykdoma deratizacija I-ame aukšte ir teritorijoje 

esančiuose kanalizacijos šulinėliuose, naudojama „Broditop“ pasta ir „Bromad G“ grūdai. 

Dezinfekcijai apgyvendinimo kamerose naudojamas preparatas „Kiler saraf“ ir „Hit kiler“. 

Režiminiame korpuse ir teritorijoje kenkėjų kontrolės darbų atlikimo registras pildomas atskiruose 

žurnaluose, įrašai apie įvykdytus nukenksminimo darbus yra“. 

Atsakovas negali būti atsakingas už tai, jog įstaigoje kalinami asmenys nevykdo ar netinkamai 

vykdo jiems nustatytas pareigas, susijusias su švaros ir tvarkos palaikymo sąlygomis kamerose. 

Atsakovas niekaip neišskyrė pareiškėjo iš kitų įstaigoje laikomų asmenų ir jam tyčia nesudarė 

blogesnių laikymo sąlygų ir netaikė kokių nors įstatymo nenumatytų apribojimų.  

Tabako kontrolės įstatymo 3 straipsnis nustato, kad vienas iš valstybės tabako kontrolės politikos 

principų yra ginti žmogaus teises į aplinką be tabako dūmų, o 19 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

numato, kad Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius) draudžiama bendrose 

gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti 

kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru. Sveikatos apsaugos ministro 2010-03-30 įsakymu Nr. V-241 

patvirtintos higienos normos Nr. HN76-2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ 6 punkte nustatyta, kad laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims turi būti 

sudaroma saugi sveikatai gyvenamoji aplinka. Laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims 

draudžiama rūkyti laisvės atėmimo vietų gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, jeigu 

nerūkantieji būtų priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru (14 p.). Iki šios higienos normos 

įsigaliojimo draudimai, susiję su rūkymu laisvės atėmimo vietose, teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose sveikatos saugos reikalavimus laisvės atėmimo vietose, įtvirtinti nebuvo. 

Nei Bausmių vykdymo kodekso, nei Suėmimo vykdymo įstatymo nuostatos, reglamentuojančios 

suimtųjų ir nuteistųjų izoliavimą, nereglamentuoja, kad nerūkantys asmenys turi būti izoliuotai 

laikomi nuo rūkančių asmenų. Įstaigoje nėra priimta teisės aktų, susijusių su Lietuvos Respublikos 

tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 3 punkto įgyvendinimu. Visgi, kaip matyti iš 

Šiaulių visuomenės sveikatos centro 2014-10-03 patikrinimo akto Nr. EP-406, „<rūkantys 

asmenys apgyvendinami atskirose kamerose nuo nerūkančių (suimtieji pildo prašymus)>“.Nuo 

2010 metų Šiaulių tardymo izoliatoriuje, įgyvendinant Tabako kontrolės įstatymo ir higienos 

normos HN76:2010 nuostatas, taikoma praktika, kuomet į įstaigą atvykę asmenys jų pageidavimu 

yra paskiriami į dviejų tipų kameras ? rūkančiųjų ir nerūkančiųjų. Šiaulių tardymo izoliatoriaus 

atsakingi pareigūnai išsiaiškina naujai į tardymo izoliatorių atvykusio asmens žalingus įpročius ir 

vadovaudamiesi gauta informacija sprendžia suimtojo (nuteistojo) paskyrimo į gyvenamąją vietą 

klausimą. Skundą teismui pareiškėjas pateikė tik 2014 m. gruodžio mėnesį, be to, pats nenurodo 

galimai esąs nerūkantis ir šios aplinkybės niekaip nepagrindžia, o skundžiasi abstrakčiai – dėl 

tariamo rūkančiųjų ir nerūkančiųjų asmenų laikymo toje pačioje kameroje fakto. Atsakovas 

pažymi, kad pareiškėjas nenurodo, jog būtų buvusios pažeistos jo teisės nebūti verčiamam 

kvėpuoti tabako dūmais.  

Įstaiga teisės aktų reikalavimų ir pareiškėjo teisių nepažeidė, nes pareiškėjas buvo laikomas 

įstaigoje nesant jokių pareiškėjo pretenzijų dėl galiojančių Tabako kontrolės įstatymo nuostatų 

įgyvendinimo. Įstaiga negali būti laikoma atsakinga, jei laikomi asmenys sąmoningai nuslepia, 

manipuliuoja ar teikia melagingą informaciją apie savo žalingus įpročius ir dėl to yra laikomi 

rūkančiųjų/nerūkančiųjų gyvenamosiose patalpose. Be to, atsakovas atkreipia dėmesį į teismų 

praktiką, anot kurios, tuo atveju, kai pareiškėjas į administraciją su prašymu ar skundu dėl to, kad 

kameroje rūkoma, raštu nesikreipė, nėra jokio pagrindo spręsti, jog laisvės atėmimo vietos 

administracija nesiėmė reikiamų veiksmų, kad būtų užtikrintas draudimas rūkyti gyvenamosiose ar 



kitose bendro naudojimo patalpose, dėl ko, laikydama pareiškėją kartu su šiose patalpose 

rūkančiais nuteistaisiais, būtų pažeidusi teisės aktų reikalavimus (Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-442-

1251/2013). Tokia teismų pozicija minėto teisinio reglamentavimo atžvilgiu taip pat rodo, jog 

gintinos galimai pažeistos nerūkančiųjų teisės, o ne rūkančiųjų pretenzijos. Atsižvelgiant į tai, kad 

teisės aktuose įtvirtintas nerūkančiųjų teisių į sveiką aplinką užtikrinimas, o ne rūkančiųjų 

interesai, pareiškėjo abstraktūs ir neįrodyti argumentai dėl rūkančiųjų laikymo su nerūkančiaisiais 

nelaikytini neturtinę žalą galėjusiomis sukelti aplinkybėmis. Pareiškėjo saugomos įstatymų teisės ir 

teisėti lūkesčiai, susiję su rūkymu, nebuvo pažeisti, todėl atsakovo veikimas nelaikytinas turinčiu 

neteisėtumo požymių. 

Atsakovas pažymi, kad Suėmimo vykdymo įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos aprašai tvirtinami šių įstaigų direktorių įsakymais. Suimtieji 

pasirašytinai supažindinami su jų teisėmis, pareigomis ir draudimais. 

Ginčui aktualiu laikotarpiu Šiaulių tardymo izoliatoriuje naujai atvykusių asmenų supažindinimas 

su laikymo įstaigoje tvarka buvo vykdomas vadovaujantis 2012 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 

1/01-108 patvirtintu „Naujai atvykusių į Šiaulių tardymo izoliatorių suimtųjų supažindinimo su 

laikymo tardymo izoliatoriuje tvarka ir sąlygomis, jų teisėms, pareigomis, draudimais bei 

atsakomybe tvarkos aprašu“.  

Minėtos tvarkos aprašo 8 punkte numatyta, kad į Šiaulių tardymo izoliatorių naujai atvykusiems 

asmenims lankstinukus pasirašytinai įteikia pareigūnai, priėmę suimtuosius į tardymo izoliatorių ir 

atliekantys patikrinimą ir kratą. Direktoriaus budintysis padėjėjas arba jį pavaduojantis pareigūnas 

užtikrina, kad lankstinukai būtų įteikti suimtiesiems, o apie įteikimą liudijantis faktas – suimtojo 

pasirašytas supažindinimas (priedas) būtų įdėtas į suimtojo asmens bylą.  

Informavo, jog patvirtinimas apie supažindinimą yra segamas į asmens bylas, todėl atsakovas dėl 

informacijos pateikimo užklausė pareiškėjo laisvės atėmimo bausmės įstaigos ir pastaroji 

medžiaga bus pateikta ją gavus iš S. K. bausmės atlikimo įstaigos arba asmeniui atvykus į Šiaulių 

tardymo izoliatorių. 

Pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.138 straipsnyje pateiktame nebaigtiniame 

sąraše įtvirtinta net keletas galimų asmens teisių gynimo būdų. To paties straipsnio 8 punkte 

numatyta, kad asmens teises teismas gina ir kitais įstatymų numatytais būdais. Europos Žmogaus 

Teisių Teismas ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą pažymėjo, jog pažeidimo 

fakto pripažinimas taip pat yra asmens pažeistų teisių gynybos būdas, kuris yra pakankama ir 

teisinga satisfakcija už patirtą skriaudą. Neturtinė žala priteisiama konkrečiu atveju nustačius, kad 

teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (Europos Žmogaus Teisių Teismo 

2003 m. lapkričio 6 d. sprendimas byloje M. v. Lietuva, pareiškimo Nr. 53161/1999; Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008; Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-

444-619/2008). Atsakovas taip pat prašo teismo sprendžiant neturtinės žalos priteisimo pareiškėjui 

klausimą atsižvelgti į tai, kas aukščiau išdėstyta, bei, kad įstaiga pagal galimybes siekė įgyvendinti 

galiojančius teisės aktus ir nebuvo neigiamo veikimo, nukreipto išimtinai prieš pareiškėją, 

pareiškėjo laikymas teisės aktų neatitinkančiomis sąlygomis buvo su pertraukomis ir tik periodinis, 

neigiamas veikimas buvo mažareikšmis ir nesukėlęs ilgalaikių neigiamų pasekmių. 

Pareiškėjo S. K. 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 2015-01-06 pažyma Nr. 69/06-

69 „Dėl S. K. laikymo Šiaulių tardymo izoliatoriuje“ (23 b. l.), iš kurios matyti, kad pareiškėjas į 

Šiaulių tardymo izoliatorių buvo etapuotas 2014-02-24 ir įstaigoje periodiškai laikytas iki 2014-07-

10. Pareiškėjas pažymoje nurodytais laikotarpiais buvo laikomas nepažeidžiant nustatytos vienam 

asmeniui, esančiam laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigoje, kameros ploto normos visais 

atvejais, išskyrus laikotarpius nuo 2014-02-24 iki 2014-03-04 (9 dienos) ir nuo 2014-05-07 iki 

2014-06-10 (35 dienos), bet ir tais dviem nurodytais laikotarpiais pareiškėjas buvo laikomas 

nepažeidžiant nustatytos vienam asmeniui, esančiam laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo 

įstaigoje, kameros ploto normos, kai kameroje Nr. 64 su pareiškėju buvo laikoma iki 6 asmenų 



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

laikomas kamerose nepažeidžiant nustatytos vienam asmeniui kameros ploto normos, todėl 

konstatuotina, kad pareiškėjui abiems nurodytais laikotarpiais nuo 2014-02-24 iki 2014-03-04 (9 

dienos) ir nuo 2014-05-07 iki 2014-06-10 (35 dienos) iš viso 44 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.  

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

atlikta sąlygų atitikimo higienos normų reikalavimams patikrinimų.  

Pareiškėjas skunde apskritai nurodo, kad jam kalint Šiaulių tardymo izoliatoriuje nebuvo sudarytos 

normalios kalinimo sąlygos. Iš byloje esančios Šiaulių tardymo izoliatoriaus 2015-01-08 pažymos 

Nr. 62/08-26 „Apie S. K. laikymo sąlygas” (24–26 b. l.) matyti, kad dėl Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus pastato įtraukimo į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašą 

neįmanoma padidinti natūralios apšvietos, įrengti papildomą ventiliacijos sistemą ir padidinti oro 

judėjimo greitį bei sumažinti santykinę drėgmę, efektyviai sureguliuoti oro temperatūrą 

gyvenamosiose kamerose, kadangi nėra galimybės padidinti langų angas. Higienos norma HN 

76:2010 taikoma projektuojamiems, naujai statomiems, rekonstruojamiems ar kapitaliai 

remontuojamiems laisvės atėmimo vietų pastatams ir teritorijoms, o veikiančioms laisvės atėmimo 

vietoms taikomi tik tie higienos normos reikalavimai, kurie nesusiję su pastato ar patalpų 

rekonstrukcijos darbais. Taip pat paminėtame dokumente nurodyta, kaip Šiaulių tardymo 

izoliatoriuje įrengtos kameros, koks inventorius privalo būti jose ir koks yra, koks gyvenamosiose 

patalpose įrengtas dirbtinis apšvietimas, sanitarinių mazgų, jų atitvarų įrengimas, rūkančiųjų ir 

nerūkančiųjų asmenų laikymas, kamerų dezinfekcija ir kt.  

Pagrindžiant aukščiau nurodytą dokumentą, atsakovas pateikė Šiaulių visuomenės sveikatos centro 

2013 m. vasario 8 d. patikrinimo aktą (patikrinimas atliktas 2013m. vasario 7 d., 36–41 b. l.), 

kuriame konstatuota, kad kratos patalpoje įrengtos trys kabinos, kuriose patiesti guminiai 

kilimėliai. Patikrinimo metu guminiai kilimėliai buvo švarūs. Pagal kasdieninės dezinfekcijos 

registracijos žurnalo atžymas guminiai kilimėliai dezinfekuojami kasdien su dezinfekciniu tirpalu 

„Sokrena“ 1%. Kratos patalpose šildymo sistema neįrengta.  

Atsakovas pateikė Šiaulių visuomenės sveikatos centro 2014 m. kovo 19 d. patikrinimo aktą Nr. 

EP-58 (66–74 b. l., patikrinimas atliktas 2014 m. vasario 27 d.), kuriame konstatuota, kad pagal 

Šiaulių tardymo izoliatoriuje patvirtintą tvarką 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. 

Laisvės atėmimo vietoje laikomiems asmenims yra sudaryta galimybė prausti visą kūną po šiltu 

dušu ne rečiau kaip kartą per savaitę, kas numatyta HN 76:2010 68 punkte. Apgyvendinimo 

kamerų sanitariniuose mazguose tiekiamas šaltas vanduo, kas atitinka HN 76:2010 21 punkto 

reikalavimą. 

Nustatyta, kad Šiaulių tardymo izoliatoriuje profilaktinis aplinkos kenksmingumo pašalinimas 

atliekamas. Deratizacija įstaigoje atliekama mechaniniu bei cheminiu būdu. Bendrosios paskirties 

patalpose, režiminio korpuso aukštų koridoriuose graužikai naikinami „Bromad G“ gūdais, 

apgyvendinimo kamerose naudojamos mechaninės priemonės (klijų lentelės). Kamerose 

deratizacija cheminiu būdu atliekama pagal suimtųjų prašymus. Atliekant patalpos 

nukenksminimą, suimtieji iškeliami į kitas apgyvendinimo patalpas. Taip pat vykdoma deratizacija 

I-ame aukšte ir teritorijoje esančiuose kanalizacijos šulinėliuose, naudojama „Broditop“ pasta ir 

„Bromad G“ grūdai. Dezinsekcijai apgyvendinimo kamerose naudojamas preparatas „Kiler Saraf“ 



ir „Hil kiler“. Režiminiame korpuse ir teritorijoje kenkėjų kontrolės darbų atlikimo registras 

pildomas atskiruose žurnaluose, įrašai apie vykdytus nukenksminimo darbus yra.  

Natūralaus apšvietimo koeficientas, oro judėjimo greitis, ventiliacija kubiniais metrais per valandą 

nevertinta, nes tai susiję su pastato rekonstrukcijos darbais, pastato konstrukcija, joje esančios 

medžiagos nevertintos, nes tai nereglamentuoja HN 76:2010. 

Atsakovas taip pat pateikė 2014 m. spalio 3 d. Šiaulių visuomenės sveikatos centro patikrinimo 

aktą Nr. EP-406 (51–54 b. l., patikrinimas atliktas 2014 m. rugsėjo 25 d.). Patikrinimo akte 

nurodyta, kad rūkantys asmenys apgyvendinami atskirose kamerose nuo nerūkančiųjų (suimtieji 

pildo prašymus). Laikomiems asmenims pabūti gryname ore 1 val. per dieną sąlygos sudaromos 

(rekomendavus medikams – 2 kartus po 1 val.); geriamasis vanduo tiekiamas. Kartą per savaitę 

sudaroma galimybė praustis duše (vedamas registracijos žurnalas), keisti lovos skalbinius arba 

perduoti skalbti asmeninę patalynę bei apatinius rūbus (vedamas registravimo žurnalas). Sudaroma 

galimybė suimtiesiems mokytis bendrojo lavinimo mokyklos programos: rengiamos 2 mokymo 

klasės. 

Maitinimas organizuojamas 3 kartus per dieną pagal reglamentuojančio teisės akto reikalavimus 

sudarytus valgiaraščius. Maistą tiekia UAB „Pontem“. Maistą į kameras išdalina suimtieji, 

dirbantys ūkio aptarnavimo būryje. Kamerose naudojami asmeniniai indai ir stalo įrankiai.  

Įstaigos patalpų valymo dezinfekcijos planas paruoštas 2014–2015 metams, patvirtintas įstaigos 

direktoriaus pavaduotojo 2014-09-22 įsakymu Nr. 20/01-2341. Pagrindinis patalpų valymas 

numatytas kas mėnesį; gyvenamųjų patalpų pagrindinio valymo registras vedamas. Bendro 

naudojimo patalpas, kietąjį inventorių valo suimtieji, dirbantys ūkio skyriuje; dezinfekciją atlieka 

darbuotoja, turinti dezinfekuotojo kvalifikacijos pažymėjimą. Dezinfekcijai naudojamoms 

priemonėms („Sokrena“, „Mikrobac forte“, „Haz tabs“, „Chlor clean“) gamintojo rekomendacijos, 

naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai yra; asmens apsaugos priemones darbuotoja turi. 

Dezinfekcijos tirpalams gaminti talpos yra. Vedami atliktų valymo, dezinfekcijos darbų 

registravimo žurnalai (kamerų, persirengimo patalpų, dušinių, kiemelių). Yra fiksuojami suimtųjų 

atsisakymai, kurių kamerose sanitarinių įrenginių dezinfekcijos „Sokrena“ 1 % tirpalu nevykdyti. 

Patalpose ir teritorijoje deratizacija vykdoma pagal sudarytą planą, atlikti darbai registruojami; 

naudojamas preparatas „Nomado“, gamintojo rekomendacijos, naudojimo instrukcijos yra.  

Ilgalaikių pasimatymų patalpa švari, vėdinama per langą, patalynė, rankšluosčiai naudojami 

asmeniniai, šiltas ir šaltas vanduo tiekiamas, valymo inventorius, priemonės yra. Trumpalaikių 

pasimatymų patalpa švari. Šiukšliadėžės yra. Išvykstančiųjų apžiūros patalpos tvarkingos. 

Pasivaikščiojimų kiemeliai švarūs, yra šiukšliadėžės. Įstaigos teritorija tvarkinga.  

Kamerų paprastasis remontas atliekamas esant galimybėms. Tikrinimo metu buvo remontuojamos 

kameros Nr. 21, 22, 98. 

Gyvenamosios patalpos (kameros) vėdinamos per langus. Gyvenamąsias patalpas valosi patys 

suimtieji; valymo inventorius ir kalcinuota soda išduodama asmenims paprašius. Tikrinimo metu 

išduodamas valymo inventorius buvo geros kokybės (šepečiai, skudurai, dubenys). Atliekas, 

nešvarius skalbinius iš kamerų surenka ir švarius išdalina nuteistieji, dirbantys ūkio aptarnavimo 

būryje.  

Minkšto inventoriaus nukenksminimui sąlygos yra, sanitarinėje švarykloje veikia 2 dezinfekavimo 

kameros, kuriose 110 
0
C temperatūra išlaikoma 50 min. Dezinfekuojamų daiktų ir minkštojo 

inventoriaus registracijos žurnalas vedamas.  

Daiktų sandėlyje laikomas minkštas inventorius buvo švarus, nesuplyšęs. Kas mėnesį įstaigos 

nustatyta tvarka vertinama minkštojo inventoriaus būklė, netinkamas naudoti inventorius 

nurašomas. Dezinfekuoti čiužiniai, antklodės, pagalvės, lovos skalbiniai išduodami atvykus, 



išduotas inventorius pažymimas „Asmeninės sąskaitos kortelėje“. Skalbykloje švarių ir nešvarių 

skalbinių srautai technologinio proceso metu nesusikerta. Nešvarūs skalbiniai surenkami į maišus, 

švarūs – pakuojami į maišus, laikomi lentynose.  

Kirpykloje rankų higienos priemonių (skystas muilas, dezinfekcijos priemonė „Sterillium“ 

dozatoriuose), vienkartinių rankšluosčių, atliekų surinkimo talpykla yra. Naudojami vienkartiniai 

apdangalai, popierinės juostelės bei servetėlės. Kirpykloje ir skalbykloje dirba ūkio aptarnavimo 

būrio nuteistieji, kurių sveikata patikrinta Sveikatos priežiūros tarnyboje, įgiję pirmosios pagalbos 

teikimo žinių. 

Įrengta sporto salė su treniruokliais, sporto įranga techniškai tvarkinga. Sienos, lubos padengtos 

lygia danga (dažytos), grindys neslidžios, išklotos guminėmis plytelėmis.  

Aukščiau paminėtas Šiaulių visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktų išvadas patvirtina 

atsakovo pateikti rašytiniai įrodymai: Aprūpinimo drabužiais, avalyne ir patalyne asmeninė 

sąskaita Nr. 463 (27–28 b. l.), Šiaulių tardymo izoliatoriaus Sveikatos priežiūros tarnybos 2011-

12-30 Patalpų dezinfekcijos, dezinsekcijos ir dezatizavimo grafikas 2012-2013 m. (29–30 b. l.), 

Šiaulių tardymo izoliatoriaus Sveikatos priežiūros tarnybos 2013-09-05 Nr. 20/01-2606 Šiaulių 

tardymo izoliatoriaus dezinfekcijos planas (31–35 b. l.)., Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus 

2012 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 1/01-186 „Dėl naujai atvykusių į Šiaulių tardymo izoliatorių 

suimtųjų supažindinimo su laikymo tardymo izoliatoriuje tvarka ir sąlygomis, jų teisėmis, 

pareigomis, draudimais bei atsakomybe tvarkos aprašo patvirtinimo“ (55 b. l.), Tvarkos aprašas su 

priedu (56–58 b. l.) ir pareiškėjo S. K. rašytinis patvirtinimas apie susipažinimą su suimtųjų 

teisėmis, pareigomis, draudimais, atsakomybe, pasekmėmis, laikymo Šiaulių tardymo izoliatoriuje 

tvarka, sąlygomis, su baudžiamąja atsakomybe dėl laisvės atėmimo įstaigos darbo 

dezorganizavimo, informacinį lankstinuką gavo (73–74 b. l.).  

Pareiškėjo skundo teiginys, kad rūkantys asmenys laikomi su nerūkančiais asmenimis yra 

abstraktus, t. y. dėl tariamo rūkančiųjų ir nerūkančiųjų asmenų laikymo toje pačioje kameroje 

fakto. Pats pareiškėjas, būdamas rašytinai susipažinęs su teisėmis, pareigomis, draudimais, 

atsakomybe, pasekmėmis, laikymo Šiaulių tardymo izoliatoriuje tvarka, sąlygomis, rašytinių 

prašymų Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriui dėl jo laikymo su nerūkančiais asmenimis 

nepateikė, o atstovauti kitų asmenų interesams tuo klausimu pareiškėjas neturi.  

Iš pateiktos asmens sveikatos istorijos nuorašo (15–20 b. l.) matyti, kad pareiškėjas, būdamas 

Šiaulių tardymo izoliatoriuje, keletą kartų kreipėsi į Sveikatos priežiūros tarnybą (18–20 b. l.), 

tačiau nusiskundimų dėl regos, dvasinių išgyvenimų, nuolatinės baimės, depresijos, ką akcentavo 

pareiškėjas, nėra užfiksuota. 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 pareiškėjo sveikata buvo sutrikdyta Šiaulių 

tardymo izoliatoriuje, 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, 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 S. K. 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, teismas mano, kad pareiškėjui padarytos neturtinės žalos dydis gali būti 

įvertintas 350 Eur. Pareiškėjo nurodytos aplinkybės ir pateikti įrodymai nesudaro faktinio ir 



teisinio pagrindo konstatuoti, kad jis patyrė 12 000 Lt / 3 475,44 Eur neturtinę žalą, todėl 

pareiškėjo skundas tenkintinas iš dalies, priteisiant pareiškėjui iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos 

Šiaulių tardymo izoliatoriaus, 350 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 S. K. skundą tenkinti iš dalies. Priteisti pareiškėjui S. K. iš atsakovo Lietuvos valstybės, 

atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus, 350 Eur (trys šimtai penkiasdešimt 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  


