
Administracinė byla Nr. I-1682-621/2015 

Teisminio proceso Nr. 3-64-3-00643-2015-7 

Procesinio sprendimo kategorija 15.2.3.2.; 74 

(S)  
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2015 m. gegužės 6 d. 

Šiauliai 

Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Žanas Kubeckas, 

sekretoriaujant Palmirai Berberaušienei, 

nedalyvaujant pareiškėjui A. T., 

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

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

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

Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą, 

n u s t a t ė: 

Pareiškėjas A. T. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu (2-12 b. l.) ir prašo priteisti iš 

Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus (toliau – ir Atsakovas, Šiaulių TI), 

3000 Eur neturtinę žalą. Pareiškėjas skunde nurodė, kad Šiaulių TI buvo laikomas nuo 2014-06-27 

iki 2014-07-23, nuo 2014-08-18 iki 2014-08-25, nuo 2014-08-27 iki 2014-08-28, pažeidžiant 

teisės aktų reikalavimus. Kalinimo Šiaulių TI laikotarpiu, pareiškėjui teko mažiau, kameros ploto, 

nei numatyta teisės aktuose. Patalpos, kuriose buvo laikomas pareiškėjas, neatitinka higienos 

normų reikalavimų. Kamerose nebuvo atliekami desinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos 

darbai. Kamerose ant sienų bei lubų buvo pelėsio dėmių, nubyrėjęs tinkas bei dažai, neveikė 

mechaninė vėdinimo ar kondicionavimo sistema, kameros nebuvo įmanoma vėdinti natūraliai, 

trūko natūralios šviesos. Pareiškėjas nebuvo informuotas apie galimybę skalbti Šiaulių TI 

skalbykloje, buvo vedamas į dušą, kuriuo naudojasi ir asmenys sergantys užkrečiamomis ligomis, 

kameroje nebuvo pavojaus mygtuko. Vedant iš priėmimo paskirstymo punkto į kamerą ir 

atvirkščiai nebuvo izoliuojamas nuo kitų kalinių pažeidžiant bausmių vykdymo kodekso nuostatas 

dėl asmenų izoliavimo. Pareiškėjas patyrė susierzinimą bei stresą, pablogėjo psichinė ir fizinė 

būklė, buvo pažemintas žmogiškasis orumas. 

Atsakovo Lietuvos valstybės atstovas Šiaulių TI atsiliepime į pareiškėjo skundą (31-40 b. l.) prašė 

jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodė, kad 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 

punktą vienam asmeniui tenkantis minimalus plotas tardymo izoliatoriaus ir areštinės kameroje 



negali būti mažesnis kaip 3,6 kv. m. Taip pat nurodė, jog pareiškėjas Šiaulių tardymo izoliatoriuje 

buvo laikomas nuo 2014-06-27 iki 2014-07-23, nuo 2014-08-18 iki 2014-08-25, nuo 2014-08-27 

iki 2014-08-28. Pareiškėjas buvo kalinamas kamerose, kuriose jam teko nuo 2,28 kv. m. iki 13,7 

kv. m. Atsakovas atkreipia Teismo 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). Pabrėžė, kad pareiškėjas Šiaulių tardymo izoliatoriuje iš viso 

buvo laikomas 37 dienas. Be to, pasivaikščiojimo laiku (1 val. kiekvieną dieną), medicininių 

apžiūrų metu, prausimosi metu pareiškėjas nebūdavo gyvenamojoje kameroje, kas rodo, jog 

asmens buvimas kamerose nebuvo nepertraukiamas.  

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 išdėstyta, atsakovas pabrėžia, jog negalima konstatuoti 

įstaigos neteisėto veikimo, nes šie įrengimo reikalavimai susiję su pastato ar patalpų 

rekonstrukcijos darbais.  

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 semtuvėmis 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 gražinamas 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. 

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

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

deratizacija) Šiaulių tardymo izoliatoriuje vykdoma vadovaujantis tuo metu galiojusiais teisės 

aktais ir jų nustatytais reikalavimais bei medicinos normomis. 

Kamerų remontas Šiaulių tardymo izoliatoriuje atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą ir esamus 

materialinius, finansinius ir darbo resursus, o taip gavus tam skirtas lėšas iš valstybės biudžeto. 

Suimtieji ir nuteistieji neretai piktybiškai niokoja valstybės turtą, gadina elektros instaliaciją, daužo 

apšvietimo lemputes, stiklus, klozetus, laužo langus, griauna sieneles, kurios skiria klozetą nuo 

miegamųjų vietų, ir pan. Visiškai suremontuotose kamerose neretai tenka daryti pakartotiną 

remontą.  

Šiaulių tardymo izoliatoriaus kamerose langai yra skaidraus stiklo, kameros yra vėdinamos 

natūraliu būdu per langus ir tai atitinka Lietuvos higienos normos HN 76:2010 reikalavimus. 

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

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

padidinti natūralios apšvietos gyvenamosiose kamerose, kadangi nėra galimybės padidinti langų 

angas, nėra galimybės įrengti papildomą ventiliacijos sistemą ir padidinti oro judėjimo greitį bei 

sumažinti santykinę drėgmę, sureguliuoti oro temperatūrą). Apgyvendinti asmenys, kurie 

reguliariai vėdina, prižiūri ir tvarko savo kameras, neturi problemų dėl atsirandančio pelėsio ar 

drėgmės gyvenamosiose kamerose. 

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. Gyvenamosiose kamerose yra: pritvirtintos prie grindų metalinės lovos (vienam 

asmeniui - 1 vienetas); spintelės (vienam asmeniui - 1 vienetas); stalas (1 vienetas patalpai); 

taburetė (vienam asmeniui - 1 vienetas) arba 2 vienetai stalo ilgio suoliukų patalpai, tačiau kadangi 

įstaigoje gyvenamosios kameros yra siauros, o stalas montuojamas tarp lovų esančioje tuščioje 

erdvėje, dėl vietos stokos kai kuriose kamerose suoliukų ir/ar taburečių gali būti mažiau; maisto 

produktų spintelė arba lentyna (1 vienetas patalpai); sieninė viršutinių drabužių pakaba (1 vienetas 

patalpai); šiukšlių dėžė (1 vienetas patalpai); sanitarinis mazgas (klozetas arba unitazas, praustuvė, 

1 komplektas patalpai); veidrodis, tualeto reikmenų spintelė sanitariniame mazge (1 vienetas 

patalpai). 

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

saugos reikalavimai" 21 punkte įtvirtinta, kad laisvės atėmimo vietos kameros tipo patalpos 

sanitariniame mazge turi būti įrengta šalto vandens tiekimo sistema. HN 27 p. numato, kad šalto ir 

karštos vandens tiekimo sistema turi būti įrengta sveikatos priežiūros tarnyboje, maitinimo 

įmonėje, sanitarinėje varykloje, dusinėję, kirpykloje, skalbykloje, trumpalaikių ir ilgalaikių 

pasimatymų kambariuose, siuntinių priėmimo patalpoje. 

Šiaulių tardymo izoliatoriaus gyvenamosiose kamerose sanitariniai mazgai yra įrengti, be to, jie 

nuo bendros erdvės atskirti mūrine sienele, praėjimas atitveriamas durimis arba erdves skiriančia 

užuolaida, o pareiškėjo įvardijami tariami trūkumai nebuvo užfiksuoti atliekamų patikrinimų metu. 

Atsakovas tinkamai įgyvendina minėtus teisės aktų reikalavimus. 

Pažymi, kad Higienos norma HN 76:2010 nustato pareigas ne tik laisvės atėmimo vietų 

administracijai, bet ir laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims. Šio teisės akto 58 punkte 

nurodyta, kad laisvės atėmimo vietose laikomi asmenys privalo nuolat rūpintis švaros ir tvarkos 



palaikymu gyvenamosiose patalpose. Taigi, pareiškėjo nusiskundimai dėl iš sanitarinio mazgo 

sklindančio blogo kvapo, negali būti vertinami kitaip nei susiję su tuo metu, tose gyvenamosiose 

patalpose gyvenusių asmenų noru ir suinteresuotumu pasirūpinti švara ir tvarka. Atsakovas 

pažymi, jog pareiškėjas, ginčui aktualiais laikotarpiais, nesikreipė į įstaigos administraciją dėl to, 

kad jam ar kitiems nuteistiesiems nesudaromos sąlygos pasirūpinti švara ir tvarka gyvenamojoje 

patalpoje ar sanitariniame mazge. 

Pareiškėjo teiginys dėl antisanitarinių kalinimo sąlygų yra labai abstraktus ir nepakankamai 

detalizuotas. 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.  

Suėmimo vykdymo įstatymo 44 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad ne rečiau kaip kartą per savaitę 

suimtiesiems turi būti suteikta galimybė pasinaudoti pirtimi arba dušu, kirpėjo paslaugomis ir gauti 

išskalbtą patalynę ir apatinius rūbus. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministro 2003-07-02 įsakymu Nr. 194, 258 punkte analogiška nuostata 

įtvirtinta ir nuteistųjų atžvilgiu. Pagal Lietuvos Respublikos higienos normos HN 76:2010 

„Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" 68 punktą, laisvės atėmimo 

vietose laikomiems asmenims turi būti sudaryta galimybė prausti visą kūną po šiltu dušu ne rečiau 

kaip vieną kartą per savaitę. 

Vadovaujantis Suėmimo vykdymo įstatymo 10 str. ld. Suimtieji ir nuteistieji uždaromi kamerose 

laikantis šių izoliavimo reikalavimų: 11 p. asmenys, sergantys aktyvia plaučių tuberkulioze, arba 

pagal gydytojų išvadas - atskirai nuo kitų suimtųjų ir nuteistųjų. Vadovaujantis Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus Suimtųjų ir nuteistųjų paskirstymo į kameras tvarkos aprašu Suimtųjų ir nuteistųjų 

paskirstymą į gyvenamąsias kameras vykdo Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai, 

laikydamiesi Suėmimo vykdymo įstatymo 10 str. reikalavimų, vadovaudamiesi įstaigos 

direktoriaus patvirtintu suimtųjų (nuteistųjų) atskiro laikymo kamerose planu. Be to, pareiškėjas 

pats nenurodo galimai sergantis plaučių tuberkulioze ir šios aplinkybės niekaip nepagrindžia, o 

skundžiasi abstrakčiai - dėl tariamai vienu metu vedamų sergančių ir sveikų asmenų praustis fakto. 

Šiaulių tardymo izoliatoriuje yra 2 prausimosi patalpos, kuriose yra po 8 dušo ragelius, suimtieji 

(nuteistieji) į pirtį vedami ne rečiau kaip kartą per savaitę ir į dušą vienu metu vedami visi vienoje 

kameroje esantys suimtieji (nuteistieji). Atsakovas negali pateikti duomenų, kada pareiškėjas 

naudojosi tokia teise, nes nėra registruojami tokie duomenys. Šiaulių visuomenės sveikatos centras 

2014-02-12 patikrinimo akte Nr.EP-27 nurodė, jog asmenims yra sudaryta galimybė praustis visą 

kūną po šiltu dušu ne rečiau kaip kartą per savaitę, kas numatyta HN 76:2010. Šiaulių tardymo 

izoliatoriuje tinkamai įgyvendinamos suimtųjų ir nuteistųjų teisę naudotis dušu reglamentuojančios 

teisės normos. įstaiga teisės aktų reikalavimų ir pareiškėjo teisių nepažeidė. 

Pareiškėjas skundžiasi, jog išsiskalbti nebuvo įmanoma. Kaip jau buvo minėta, Lietuvos 

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

reikalavimai" 27 p. numato, kad šalto ir karštos vandens tiekimo sistema turi būti įrengta sveikatos 

priežiūros tarnyboje, maitinimo įmonėje, sanitarinėje varykloje, dusinėję, kirpykloje, skalbykloje, 

trumpalaikių ir ilgalaikių pasimatymų kambariuose, siuntinių priėmimo patalpoje. Atsakovas 

pažymi, kad jokie teisės aktai nereglamentuoja džiovyklų (virvių skalbiniams džiauti) įrengimo 

gyvenamosiose kamerose dėl pačių kalinamųjų saugumo. Nuo 2011 m. rugsėjo mėn. Šiaulių 

tardymo izoliatoriuje esantiems suimtiesiems (nuteistiesiems) išduodama patalynė bei 

rankšluosčiai, taip pat suimtųjų (nuteistųjų) apatiniai drabužiai bei asmeniniai drabužiai bei 

asmeninė patalynė skalbiama ir džiovinama įstaigoje nemokamai. Sistemiškai aiškinant 



galiojančias teisės normas, šiuo atveju HN 76:2010 64 p., matyti, kad sąlygos skalbtis laisvės 

atėmimo vietų veikiančiose skalbyklose yra sudarytos ir įstaiga neveikė išimtinai neigiamai prieš 

pareiškėją. Beje Šiaulių visuomenės sveikatos centras patikrinimo akte Nr.EP-27 nurodė, jog 

karšto vandens tiekimas į kameras HN 76:2010 yra nereglamentuojamas. 

Atsakovas tinkamai įgyvendina minėtus reikalavimus, todėl pareiškėjo pretenzijos dėl skalbinių 

yra nepagrįstos ir neturi teisinio pagrindo. 

Atsakovas pažymi, kad Higienos norma HN 76:2010 taikoma projektuojamiems, naujai 

statomiems, rekonstruojamiems ar kapitaliai remontuojamiems laisvės atėmimo vietų pastatams ir 

teritorijoms. Kadangi Šiaulių tardymo izoliatoriuje dėl pastato statuso negali būti atliekami 

rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto darbai, Higienos normos HN 76:2010 reikalavimai, susiję 

su šiais darbai netaikytini. 

Šiaulių tardymo izoliatoriaus Apsaugos ir priežiūros skyrius 2015-03-17 pateikė pažymą Nr. 

60/09-9480. Joje pažymėjo, kad vadovaujantis „Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo 

taisyklių, patvirtintų Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

direktoriaus įsakymu Nr. V-176 2 p., reikalavimas įrengti vidinio ryšio sistemą kameroje yra 

taikomas tik naujai statomiems, rekonstruojamiems ir kapitaliai remontuojamiems tardymo 

izoliatoriams, todėl pagalbos mygtuko įrengimas Šiaulių tardymo izoliatoriaus kamerose 

negalimas dėl įstaigos statuso. Jokie kiti teisės aktai pagalbos mygtuko įrengimo tardymo 

izoliatoriaus kamerose nereglamentuoja. Pareiškėjo pretenzijos dėl pagalbos mygtuko neįrengimo 

yra nepagrįstos jokiu teisiniu reglamentavimu, todėl neturi pagrindo. 

Kaip matyti iš Teismui pateiktos Šiaulių tardymo izoliatoriaus Įskaitos skyriaus 2015-03-10 

pažymos Nr. 69/06-1607, pareiškėjas kalėti į Šiaulių tardymo izoliatorių pirmą kartą buvo 

etapuotas 2014-06-27 ir įstaigoje buvo laikomas iki 2014-08-28. Pareiškėjo kalinimo Šiaulių 

tardymo izoliatoriuje laikotarpiu matyti, kad jis buvo laikomas kamerose Nr. 23 ir 79. 

Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtinta, kad 

suimtieji ir nuteistieji, buvę ar esantys valstybės politikais, teisėsaugos, teismų, prokuratūros, 

kontrolės, valdžios ir valdymo institucijų valstybės tarnautojais, laikomi kamerose atskirai nuo kitų 

suimtųjų ir nuteistųjų. Pareiškėjo laikymo Šiaulių tardymo izoliatoriuje laikotarpiu suimtieji bei 

nuteistieji į teritorijoje esančias kameras buvo skirstomi vadovaujantis Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus direktoriaus 2014-06-19 įsakymu Nr. 1/01-157 patvirtintu „Suimtųjų ir nuteistųjų 

paskirstymo į kameras tvarkos aprašu". Pagal Aprašo 10 punktą, atvykę suimtieji ir nuteistieji 

paskirstomi į kameras vadovaujantis suimtųjų ir nuteistųjų paskirstymo į kameras planu, 

atsižvelgiant į Suimtųjų ir nuleistųjų laikymo atskirai reikalavimus (Lietuvos Respublikos 

suėmimo vykdymo įstatymo 10 straipsnį). Kaip matyti iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus Suimtųjų ir 

nuteistųjų atskiro laikymo kamerose planų, pareiškėjo laikymo Šiaulių tardymo izoliatoriuje 

laikotarpiu nuo 2014-06-27 iki 2014-08-28 kamerose Nr. 23 ir 79. To laiko Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus Suimtųjų ir nuteistųjų atskiro laikymo kamerose planai nustatė, kad asmenys, buvę ar 

esantys valstybės politikais, teisėsaugos, teismų, prokuratūros, kontrolės, valdžios ir valdymo 

institucijų valstybės tarnautojais, laikomi kamerose Nr. 5, 23, PK-8, 69, 79. Esant būtinumui 

suimtųjų ir nuteistųjų atskiro laikymo kamerose plane numatytos kameros gali būti pakeistos ir į 

jas paskirtos kitokios suimtųjų ir nuteistųjų kategorijos. Iš įskaitos skyriaus pažymos ir Suimtųjų ir 

nuteistųjų 2014-06-26 atskiro laikymo plano matyti, kad tik sužinojus, kad pareiškėjas atitinka 

Suėmimo vykdymo įstatymo 10 str. 1 d. 5 p. reikalavimus, iškart buvo patalpintas į kamerą, 

kurioje kali buvę ar esantys valstybės politikais, teisėsaugos, prokuratūros, kontrolės, valdžios ir 

valdymo institucijų tarnautojais.  

Pagal Suimtųjų ir nuteistųjų paskirstymo į kameras tvarkos aprašo 10 punktą, suimtųjų ir 

nuteistųjų paskirstymą į kameras pareiškėjo laikymo Šiaulių tardymo izoliatoriuje laikotarpiu 

vykdė Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai Asmenų priskyrimas suimtųjų ir nuteistųjų 



kategorijoms įstaigoje vykdomas vadovaujantis turima asmens bylos medžiaga, kitų įstaigų 

pateiktais duomenimis arba asmens nurodytomis aplinkybėmis, jų tikrumą patikslinus. 

Atsakovas tinkamai įgyvendina minėtus reikalavimus, todėl pareiškėjo pretenzijos dėl nelaikymo 

izoliuotai yra nepagrįstos, 

Pareiškėjas A. T. savo skunde nurodo, jog Šiaulių tardymo izoliatoriuje jis nebuvo supažindintas 

su tardymo izoliatoriaus vidaus tvarkos taisyklėmis bei nebuvo informuotas apie savo teises. 

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 p. 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.  

Pažymi, kad atsakovas, priešingai nei teigia pareiškėjas, veikė teisėtai, tinkamai ir pagal teisės 

aktus. Tik atvykus į įstaigą, pareiškėjas buvo supažindintas su savo teisėmis, pareigomis, 

draudimais ir laikymo tvarka, taip pat jam buvo įteiktas lankstinukas, todėl pareiškėjo teiginiai, jog 

dėl Šiaulių tardymo izoliatorius neatliko pareigų ar netinkamai atliko pareigų, neturi jokio teisinio 

ir moralinio pagrindo, nes asmuo, periodiškai kalintas įstaigoje, elgdamasis apdairiai ir protingai, 

galėjo ir turėjo realią galimybę išsiaiškinti dėl savo neva pažeistų teisų ar netinkamų laikymo 

sąlygų. 

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

blogesnių laikymo sąlygų ir netaikė kokių nors įstatymo nenumatytų apribojimų. Šiaulių TI 

akcentavo, kad pareiškėjo dėstomos neturtinės žalos atsiradimą sąlygoti galinčios aplinkybės 

neįrodo realaus neturtinės žalos egzistavimo fakto. Pareiškėjas savo skundą grindžia abstrakčiais 

argumentais, reiškia bendro pobūdžio nusiskundimus, nebūtinai sąlygotus laikymo sąlygų, kurių 

nepagrindžia jokiais įrodymais. Pareiškėjas nepateikia jokių duomenų, kurie leistų konstatuoti 

patirtą neturtinę žalą, kurią būtų galima susieti su asmens laikymo Šiaulių TI sąlygomis. 

Remdamasis šiomis aplinkybėmis, Šiaulių TI manė, kad pareiškėjo teiginiai apie patirtą neturtinę 

žalą yra nepagrįsti. Papildomai nurodė, kad Šiaulių TI pagal galimybes įgyvendino ir siekė 

įgyvendinti galiojančius teisės aktus, nagrinėjamu atveju 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 skundas tenkintinas iš dalies. 

Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas A. T. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam 

neturtinės 3000 Eur žalos atlyginimą už laikotarpį nuo 2014-06-27 iki 2014-07-23, nuo 2014-08-

18 iki 2014-08-25, nuo 2014-08-27 iki 2014-08-28. 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 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 vienam asmeniui 

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

Byloje nustatyta, kad pareiškėjas Šiaulių tardymo izoliatoriuje buvo laikomas nuo 2014-06-27 iki 

2014-07-23, nuo 2014-08-18 iki 2014-08-25, nuo 2014-08-27 iki 2014-08-28. Pareiškėjas buvo 

laikomas kamerose Nr. 23 (plotas 13,65 kv. m.) ir Nr. 79 (plotas 6,56 kv. m.). Iš byloje esančios 

pažymos matyti, kad pareiškėjas tam tikrais laikotarpiais buvo laikomas kameroje nepažeidžiant 

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

ploto normos, tačiau iš pateiktos pažymos negalima nustatyti kada ir kiek laiko pareiškėjas buvo 

laikomas kameroje nepažeidžiant nustatytos vienam asmeniui, kameros ploto normos. 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 laisvės atėmimo vietos 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 ir 

kt.). Kadangi įrodyti aplinkybes kada pareiškėjo teisės nebuvo pažeistos, pareiga tenka atsakovui, 

todėl šios aplinkybės aiškintinos pareiškėjo naudai. Konstatuotina, jog nuo 2014-06-27 iki 2014-

07-23, nuo 2014-08-18 iki 2014-08-25, išviso 33 dienas, pareiškėjas Šiaulių tardymo izoliatoriuje 

buvo laikomas sąlygomis, galimai pažeidžiančiomis teisės aktais nustatytą kameros plotą vienam 

asmeniui, t.y. vienam asmeniui, laikomam kameroje teko mažiau kaip 3,6 kv. m. ploto.Šiaulių TI 

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



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

darbuotojai privalėjo veikti.  

Pareiškėjas nurodo, jog nebuvo izoliuojamas nuo kitų asmenų vedant iš kameros į kitas patalpas. 

Lietuvos Respublikos kardomojo kalinimo įstatymo (Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo 

įstatymo) 9 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta, kad pagrindiniai suėmimo vykdymo režimo 

reikalavimai yra asmenų, laikomų tardymo izoliatoriuose, apsauga ir izoliavimas. To paties 

įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatyta, kad Suimtieji ir nuteistieji uždaromi kamerose 

laikantis šių izoliavimo reikalavimų: suimtieji ir nuteistieji, buvę ar esantys valstybės politikais, 

teisėsaugos, teismų, prokuratūros, kontrolės, valdžios ir valdymo institucijų valstybės tarnautojais, 

– atskirai nuo kitų suimtųjų ir nuteistųjų. Pareiškėjas buvo izoliuotas nuo kitų suimtųjų ar 

nuteistųjų esant minėtam pagrindui. Dėl šios aplinkybės ginčo byloje nėra. Atsakovui teko pareiga 

užtikrinti pareiškėjo saugumą ne tik laikant kameroje, bet ir vedant iš vienos patalpos į kitą. 

Pareiškėjas nurodė, kad jo saugumas nebuvo užtikrintas vedant iš kameros į kitas patalpas ir 

atvirkščiai, tačiau pareiškėjo teiginiai yra abstraktūs, pareiškėjas nenurodė konkrečių aplinkybių 

kada konkrečiai nebuvo užtikrintas jo saugumas, kada jam buvo kilusi reali grėsmė ar prieš jį buvo 

panaudotas smurtas. Pareiškėjas nesikreipė į atsakovą su skundais. Įvertinęs visumą byloje esančių 

įrodymų, teismas konstatuoja, kad pareiškėjas neįrodė aplinkybių, kad buvo neužtikrintas jo 

saugumas.  

Pareiškėjas skunde nurodė, jog patalpos, kuriose buvo laikomas pareiškėjas, neatitinka higienos 

normų reikalavimų. Kamerose nebuvo atliekami desinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos 

darbai. Kamerose ant sienų bei lubų buvo pelėsio dėmių, nubyrėjęs tinkas bei dažai, neveikė 

mechaninė vėdinimo ar kondicionavimo sistema, kameros nebuvo įmanoma vėdinti natūraliai, 

trūko natūralios šviesos, buvo vedamas į dušą, kuriuo naudojasi ir asmenys sergantys 

užkrečiamomis ligomis. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad pareiškėjo buvimo Šiaulių TI 

laikotarpiu kamerose, kuriose jis buvo laikomas, nebuvo atlikta sąlygų atitikimo higienos 

reikalavimams patikrinimų. Pareiškėjas dėl netinkamų kalinimo sąlygų į Šiaulių TI administraciją 

nesikreipė (47 b..l.), taip pat byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas su skundais būtų kreipęsis į 

kitas kompetentingas institucijas (pavyzdžiui Šiaulių visuomenės sveikatos centrą ar kt.) dėl 

netinkamų kalinimo sąlygų. Iš Šiaulių visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktų (50-66 b.l.) 

matyti, kas dušo bei kitos patalpos dezinfekuojamos tinkamai, dėl patalpų dezinfekcijos, 

deratizacijos higienos normų pažeidimų nenustatyta. Pažymoje „Apie A. T. laikymo sąlygas“ 

nurodytas patalpų, kuriose buvo laikomas pareiškėjas, aprašymas, iš kurio matyti, kad patalpos 

įrengtos pagal higienos normų reikalavimus, tačiau objektyvių duomenų, ar šios patalpos visiškai 

atitinka higienos normų reikalavimus, byloje nėra. Teismas, įvertinęs visumą nustatytų aplinkybių 

konstatuoja, kad neįrodyta, jog patalpos, kuriose buvo laikomas pareiškėjas, neatitiko higienos 

normų reikalavimų.  

Pareiškėjas nurodė, kad nebuvo informuotas apie galimybę skalbti Šiaulių TI skalbykloje. Iš byloje 

esančio „Supažindinimo“ rašto (100-101 b.l.) matyti, kad pareiškėjas 2014-06-27 pasirašytinai 

buvo supažindintas su suimtųjų teisėmis, pareigomis, draudimais, atsakomybe, pasekmėmis ir 

laikymo Šiaulių TI tvarka bei sąlygomis, tarp jų ir apie galimybę skalbti skalbykloje. Informacinį 

lankstinuką gavo. Todėl pareiškėjo teiginiai dėl jo teisių neišaiškinimo atmestini, kaip nepagrįsti. 

Pareiškėjas nurodo, jog kameroje nebuvo pavojaus mygtuko. Teisės aktai neįpareigoja Šiaulių TI 

įrengti kamerose pavojaus mygtuko, todėl pareiškėjo teiginiai atmestini, kaip nepagrįsi, nes 

nenustatyti Šiaulių TI neteisėti veiksmai. 

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 įvertinti pinigais.  

Teismas atsižvelgia į tai, kad pareiškėjas Šiaulių TI, buvo kalinamas pažeidžiant nustatytos vienam 

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



reikalavimus, į pareiškėjo patirtus nepatogumus, kurių intensyvumas viršijo neišvengiamai 

kalinimui būdingus nepatogumus ir kurie žemina žmogiškąjį orumą, sukelia dvasines kančias. 

Vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais, teismas daro išvadą, kad 

pareiškėjas patyrė neturtinę žalą (dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, pažeminimą), kuri negali 

būti kompensuojama vien tik pareiškėjo teisių pažeidimo pripažinimu, o kalėdamas pas atsakovą 

aukščiau aptartomis sąlygomis, pareiškėjas patyrė pinigine išraiška apskaičiuotiną neturtinę žalą.  

Teismas atsižvelgia ir į tai, kad byloje nenustatyta, jog atsakovas būtų sąmoningai siekęs pažeminti 

pareiškėjo orumą ar nežmoniškai su juo elgtis, o tam tikras kalinamųjų privatumo, jų judėjimo 

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

kalinimo pasekmė, susijusi su jo esme, tikslais ir saugiu vykdymu. Be to, pareiškėjas buvimo 

Šiaulių TI laikotarpiu turėjo galimybę pasivaikščioti gryname ore, pažeidimo laikotarpis nebuvo 

nepertraukiamas, pareiškėjui tenkanti kameros ploto norma nuolat kito.  

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

išgyvenimus pinigais, kalinimo Šiaulių tardymo izoliatoriuje laikotarpį, įvertindamas turimų 

įrodymų visumą, remdamasis teismų praktikoje taikytinais neturtinės žalos vertinimo kriterijais 

(pvz., LVAT 2013 m. spalio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1194/2013, LVAT 

2013 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1860/2013, LVAT 2014 m. 

birželio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A
858

-275/2014 ir kt.), taip pat įvertindamas 

pareiškėjo subjektinės teisės pažeidimo mastą ir trukmę, atsižvelgęs į Lietuvoje egzistuojančias 

ekonomines darbo užmokesčio bei pragyvenimo sąlygas (minimalią mėnesinę algą, vidutinį darbo 

užmokestį), bei vadovaudamasis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais, sprendžia, kad 

šiuo atveju pareiškėjo patirta dvasinė skriauda nėra tokia didelė, kad ją būtų galima vertinti 

pareiškėjo nurodyta suma, o dėl nustatyto pažeidimo pareiškėjo patirtoms neigiamoms pasekmėms 

adekvati priteistina suma yra 200 Eur. 

Dėl šių priežasčių pareiškėjo reikalavimas priteisti jam 3000 Eur neturtinės žalos yra tenkinamas iš 

dalies. 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88str.1 

d. 5 p. teismas, 

n u s p r e n d ž i a:  

Pareiškėjo A. T. skundą tenkinti iš dalies. Priteisti pareiškėjui A. T. iš atsakovo Lietuvos valstybės, 

atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus, 200 Eur (du šimtai eurų) neturtinei žalai atlyginti. 

Spendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos 

vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą. 

Teisėjas Žanas Kubeckas 


