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Šiauliai 

Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėja Laisvutė Kartanaitė, 

sekretoriaujant Vilmai Šarauskienei, 

nedalyvaujant pareiškėjui T. K., 

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

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

Lietuvos valstybei, atstovaujamai Šiaulių tardymo izoliatoriaus, dėl turtinės ir neturtinės žalos 

atlyginimo. 

Teismas, išnagrinėjęs pateiktą skundą, 

n u s t a t ė : 

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

Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus, turtinę ir neturtinę žalą.  

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

teismo šaukimu (141 b. l.). Pareiškėjas T. K. skunde (2–4 b. l.) nurodė, kad Šiaulių tardymo 

izoliatoriuje periodiškai kalinamas nuo 2013 m. liepos 10 d. iki šio laiko perpildytose kamerose, 

kurios neatitinka higienos reikalavimų. Kameroje šalta, drėgna, o dėl kameroje laikomų asmenų 

skaičiaus neįmanoma laisvai judėti, turi gulėti arba sėdėti. Kai kuriose kamerose sanitarinis 

mazgas be jokių pertvarų, todėl atliekant gamtinius reikalus, visi stebi. Kad išsiskalbtų rūbus, turi 

stovėti eilėje, o pasibaigus šildymo sezonui, rūbai ne išdžiūsta, o supelija. Taip atsitiko ne kartą ir 

jam, todėl jis patyrė 1 200 eurų turtinę žalą. Ventiliacijos kameroje beveik nėra, nors pasibaigus 

šildymo sezonui langai kameroje išimami visiškai, o šildymo sezono metu langas pastoviai 

atidarytas, nepaisant to, kamerose drėgna, visur pelėsis. Dėl kameroje laikomų asmenų skaičiaus ir 

jų replikų jis negali parašyti laiško artimiesiems, dėl to kyla konfliktai su artimaisiais ir su pačiais 

kameroje esančiais kalinamaisiais. Dėl panašios situacijos jis susipyko su savo gyvenimo drauge. 

Taip pat nurodo, kad atvykus į Šiaulių tardymo izoliatorių, yra laikomi laikino sulaikymo 

kamerose, kurios yra apie 8 m
2
 ploto ir jose būna 3-4 valandas, nors pagal įstatymą galėtų jose būti 

iki 2 valandų. Po to veda į „karantiną“, pakeliui užsuka į dušą, kur veda su visais daiktais. Būna 

atvejų, kai patalynę, taip pat ir rankšluosčius išduoda tik po dušo. Dušo patalpos iki 2015 metų 

sausio mėnesio neatitiko higienos normų reikalavimų. Šiuo metu dušo patalpos sutvarkytos, tačiau 

vedant į dušą, niekas neskirsto sveikų ir sergančių žmonių, dėl to kyla pavojus jo sveikatai ir 



gyvybei. Po dušo išduoda patalynę (ploną ir purviną čiužinį, mažą pagalvę su užvalkalu, ploną ir 

purviną antklodę, 2 paklodes, 2 rankšluostukus) ir veda į „karantiną“, kur turi išbūti apie 4 

valandas, tačiau ten šalta, drėgna, nėra stalo, tualeto su pertvara, nemalonus kvapas. Tokiomis 

sąlygomis turi valgyti. Vėliau veda į kameras, jose palaikyti švaros ir tvarkos negali, nes sunku 

išsireikalauti iš pareigūno švarai ir tvarkai palaikyti valymo priemonių ir įrankių. Dėl tokių 

kalinimo sąlygų jis patyrė emocinę depresiją, psichologinį šoką, tapo dirglus, agresyvus. Prašo 

priteisti jam iš atsakovo be jau nurodytus turtinės žalos ir 28 645 Eurų neturtinės žalos atlyginimą.  

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

neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, teismo šaukimu (139 b. l.).  

Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Šiaulių tardymo izoliatoriaus, atsiliepime (128–136 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, Lietuvos higienos norma HN 76:1999, nustačiusi, kad 

kamerų tipo patalpoje ploto vienam žmogui norma – ne mažiau kaip 5 kv.m (6.15 p.), Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-241 (įsigaliojo nuo 

2010 m. balandžio 11 d.) buvo pripažinta netekusia galios. Minėtu įsakymu buvo patvirtinta 

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

reikalavimai“, kuri nustato tik laisvės atėmimo vietų įrengimo reikalavimus. Lietuvos higienos 

normai HN 76:1999 netekus galios ploto, tenkančio vienam asmeniui, tardymo izoliatoriuje norma 

buvo nustatyta 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“ (įsigaliojo nuo 2010 m. gegužės 14 d.). 

Įsakymo Nr. V-124 1.3 punktas nustatė, 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 galima preziumuoti, kad skaičiuojant vienam 

asmeniui tenkantį kameros plotą visas kameros plotas dalijamas iš kameroje laikomų asmenų 

skaičiaus.  

Kaip matyti iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus Apsaugos ir priežiūros skyriaus 2015-04-07 pažymos 

Nr. 60/09-2156 „Dėl T. K.“, pareiškėjas Šiaulių tardymo izoliatoriuje buvo laikomas kameroje Nr. 

62 su 2–7 asmenimis ir vienam iš jų teko nuo 8,51 iki 2,43 m
2
, kameroje Nr. 32 su 2–6 asmenimis 

ir vienam iš jų teko nuo 10,5 iki 3,49 m
2
, kameroje Nr. 18 su 4–6 asmenimis ir vienam iš jų teko 

nuo 4,64 iki 3,09 m
2
, kameroje Nr. 44 su 1–7 asmenimis ir vienam iš jų teko nuo 17,9 iki 2,56 m

2
, 

kameroje Nr. 14 su 3–8 asmenimis ir vienam iš jų teko nuo 6,52 iki 2,45 m
2
, kameroje Nr. 104 su 

1–7 asmenimis ir vienam iš jų teko nuo 18,9 iki 2,69 m
2
, kameroje Nr. 82 su 2–6 asmenimis ir 

vienam iš jų teko nuo 11,4 iki 3,81 m
2
, kameroje Nr. 64 su 4–7 asmenimis ir vienam iš jų teko nuo 

5,59 iki 3,19 m
2
, kameroje Nr. 88 su 4 asmenimis ir vienam iš jų teko 4,68 m

2
, kameroje Nr. 83 su 

3–6 asmenimis ir vienam iš jų teko nuo 7,68 iki 3,84 m
2
, kameroje Nr. 15 su 3–5 asmenimis ir 

vienam iš jų teko nuo 6,28 iki 3,77 m
2
. 

Pabrėžia, kad 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). 

Pažymi, kad Šiaulių tardymo izoliatoriuje kasdieniai vardiniai kamerose kalinamų suimtųjų 

(nuteistųjų) sąrašai nedaromi, todėl pateikti tikslius kamerose laikomų kartu su pareiškėju asmenų 

sąrašus, nėra galimybės. 

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.  

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.  

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

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. 

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. 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 kamerose langai vėdinimui pritaikyti, 

kameros yra vėdinamos natūraliu būdu per langus ir tai atitinka Lietuvos higienos normos HN 

76:2010 reikalavimus. 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 

nepakankamo dienos šviesos patekimo į kamerą, šalčio ar drėgmės, 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 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.  

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

materialinius, finansinius ir darbo resursus, 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 pakartotinį 

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.  



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. Visuomenės sveikatos 

centras ne vieną kartą pasisakė, kad apšvietimo užtikrinimas yra susijęs su pastato rekonstrukcijos 

darbais, todėl šis reikalavimas Šiaulių tardymo izoliatoriui nėra taikomas. 

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. 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). 

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. Šiaulių tardymo izoliatoriuje tinkamai įgyvendinamos suimtųjų ir 

nuteistųjų teisę naudotis dušu reglamentuojančios teisės normos: 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). Vadovaujantis Suėmimo vykdymo įstatymo 10 straipsnio 1dalimi suimtieji ir 

nuteistieji uždaromi kamerose laikantis šių izoliavimo reikalavimų: 11 punktas – 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 

straipsnio 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. Atsakovas negali pateikti duomenų, kada 

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

sveikatos centras 2013-07-09 patikrinimo akte Nr. EP-224 nurodo, kad prausimosi, švarinimo 



patalpose yra 2 dušinės su 8 dušo rageliais, pelėsio nėra. Pažeidimų nenustatyta. 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 kameroje nebuvo šilto vandens, išsiskalbti nebuvo įmanoma. 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 punktas numato, kad šalto ir karšto 

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

sanitarinėje švarykloje, dušinėje, 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 

punktą, matyti, kad sąlygos skalbtis laisvės atėmimo vietų veikiančiose skalbyklose yra sudarytos ir 

įstaiga neveikė išimtinai neigiamai prieš pareiškėją. Atsakovas tinkamai įgyvendina minėtus 

reikalavimus, todėl pareiškėjo pretenzijos dėl skalbinių yra nepagrįstos ir neturi teisinio pagrindo. 

Pareiškėjas skunde teismui nurodo, kad įstaigoje išduodama patalynė yra purvina ir plona. 

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“ 63 punktas nustato: laisvės atėmimo vietose laikomi asmenys turi būti 

aprūpinami švariais lovos skalbiniais, rankšluosčiais ir asmens higienos priemonėmis pagal teisės 

akto nustatytas normas [4.20]. Higienos normos 4.20 punktas nukreipia į Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakymą Nr. 1R-139 „Dėl arešto, terminuoto laisvės 

atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų, suimtųjų ir vaikų 

(kūdikių), esančių pataisos namų vaikų (kūdikių) namuose, materialinio buitinio aprūpinimo 

normų patvirtinimo“, kurio 1.2 punktu patvirtintos Vyrų ir moterų, laikomų tardymo izoliatoriuose, 

ir nuteistųjų, atliekančių arešto bausmę ir laisvės atėmimo bausmę kalėjimuose, aprūpinimo 

apranga, patalyne ir asmens higienos priemonėmis normos. 4 patvirtintos normos pastaba nurodo, 

jog vietoj dviejų paklodžių gali būti išduodamas užvalkalas antklodei. Taip pat pažymėtina, kad 

Suėmimo vykdymo įstatymo 44 straipsnio 2 dalis suteikia teisę suimtiesiems naudotis savo 

patalyne, jeigu jie to pageidauja. Atsižvelgiant į tai, asmenys įstaigoje aprūpinami patalyne pagal 

jų poreikius. Kadangi jokio prašymo naudotis savo patalyne ar raštiško atsisakymo naudotis 

Šiaulių tardymo izoliatoriaus išduota patalyne pareiškėjas įstaigai nėra pateikęs, nėra pagrindo 

teigti, kad Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnai veikė neteisėtai ar ne pagal teisės aktus. 

Atsakovas pažymi, kad tardymo izoliatoriuose laikomiems asmenims išduotinų čiužinių, pagalvių 

ir antklodžių plonumas ir kvapnumas teisės aktuose nėra reglamentuotas. Vis dėlto įstaigoje 

išduodama patalynė yra nuolat skalbiama ir dezinfekuojama pagal teisės aktų reikalavimus, 

susidėvėjusi patalynė pakeičiama nauja. Pareiškėjo teiginiai dėl patalynės yra abstraktūs ir 

neįrodyti, todėl negali būti laikomi pagrįstais, be to, jiems nėra teisinio pagrindo.  

Pareiškėjas nurodo, kad buvo laikomas laikinose sulaikymo kamerose ir režiminiame korpuse 

esančiose paskirstymo kamerose (karantinai). 

Vadovaujantis Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių (patvirtintos LR teisingumo ministro 

2009-06-01 įsakymu Nr.1R-172) 11 punktu, priimti suimtieji (nuteistieji), kol įforminami 

dokumentai, bet ne ilgiau kaip dviem valandoms, uždaromi į trumpalaikio laikymo kameras. 



Suimtieji (nuteistieji) į šias kameras uždaromi laikantis Suėmimo vykdymo įstatymo 10 straipsnyje 

nustatytų reikalavimų. Atsakovas pažymi, jog pareiškėjas skundžiamu laikotarpiu buvo laikomas 

laikinose sulaikymo kamerose: PK-5, PK-4 ir vienutėse. 

Vadovaujantis Suimtųjų ir nuteistųjų paskirstymo į kameras tvarkos aprašu (patvirtintas Šiaulių 

tardymo izoliatoriaus direktoriaus įsakymu Nr.1/01-157), režiminiame korpuse esančiose 

paskirstymo kamerose Nr. 1–9 suimtieji (nuteistieji) laikomi iki jiems bus atlikta medicininė 

apžiūra bei sanitarinis švarinimas bei suimtieji ir nuteistieji iš paskirstymo kamerų paskirstomi į 

gyvenamąsias kameras tą pačią dieną. Įstatymų leidėjas neįpareigoja Šiaulių tardymo izoliatoriaus 

registruoti duomenų, į kurias režiminiame korpuse esančias paskirstymo kameras (karantinus) 

buvo paskirtas ir kiek asmenų buvo patalpinti kartu su pareiškėju į režiminiame korpuse esančias 

paskirstymo kameras (karantinus). 

Būtina pažymėti, jog higienos normoje nustatyti gyvenamųjų patalpų įrengimo reikalavimai 

taikomi tik tardymo izoliatoriuose laikomų asmenų apgyvendinimui skirtų patalpų įrengimui. 

Trumpalaikio laikymo kameros ir režiminiame korpuse esančios paskirstymo kameros nėra į 

izoliatorių priimtų asmenų apgyvendinimui skirtos patalpos.  

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. 

Pažymi, 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 T. 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 2015-04-05 pažyma Nr. 69/09-11994 „Dėl T. K.“ 

(11–24 b. l.), iš kurios matyti, kad pareiškėjas į Šiaulių tardymo izoliatorių atvyko 2013-07-09 ir 

įstaigoje periodiškai laikytas iki 2015-03-30 (569 dienos). Pareiškėjas nurodytu laiku buvo 

laikomas 213 dienų nepažeidžiant nustatytos vienam asmeniui, esančiam laisvės atėmimo ir 

kardomojo kalinimo įstaigoje, kameros ploto normos, o 356 dienas buvo laikomas, kai pareiškėjui 

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. atsakovas veikė taip, kaip pagal įstatymus ši 

institucija ar jos darbuotojai privalėjo veikti.  

Atsakovas nurodė, kad pareiškėjo laikymo Šiaulių tardymo izoliatoriuje metu jo laikymo kameroje 

nebuvo atlikta sąlygų atitikimo higienos normų reikalavimams patikrinimų.  

Pareiškėjas nurodė, kad kamerose šalta, drėgna, o dėl kameroje laikomų asmenų skaičiaus 

neįmanoma laisvai judėti, turi gulėti arba sėdėti, sanitarinis mazgas be jokių pertvarų, nėra 

tinkamos galimybės išsiskalbtų ir išsidžiovinti rūbų, į dušą asmenys vedami neskirstant sveikų ir 

sergančių asmenų, kamerose palaikyti švaros ir tvarkos negali, nes sunku išsireikalauti iš 

pareigūno švarai ir tvarkai palaikyti valymo priemonių ir įrankių.  



Šiems pareiškėjo skunde nurodytiems teiginiams paneigti atsakovas pateikė Šiaulių visuomenės 

sveikatos centro 2014 m. vasario 12 d. patikrinimo aktą Nr. EP-27 (30–36 b. l., patikrinimas 

atliktas 2014 m. vasario 3 d.). Patikrinimo akte nurodyta, kad natūralaus apšvietimo koeficientas, 

ventiliacijos efektyvumas režiminio korpuso apgyvendinimo kamerose, ventiliacijos sistemos 

įrengimas, dušo kabinų įrengimas, vandentiekio vamzdynų sistemos keitimas nevertinti, nes 

veikiančioms laisvės atėmimo vietoms taikomi tik tie HN 76:2010 reikalavimai, kurie nesusiję su 

patalpų rekonstrukcijos darbais.  

Taip pat patikrinimo akte nurodyta, kad įstaigoje profilaktinis aplinkos kenksmingumo pašalinimas 

atliekamas. Vykdomas mechaninis ir cheminis apdorojimas. Deratizacija įstaigoje atliekama 

mechaniniu bei cheminiu būdu. Bendrosios paskirties patalpose, režiminio korpuso aukštų 

koridoriuose graužikai naikinami „Bromad G“ grūdais, kamerose klijuojamos klijų lentelės. 

Deratizacija apgyvendinimo kamerose vykdoma mechaniniu būdu. Deratizacija cheminiu būdu 

atliekama pilant nuodus į kanalizacijos šulinėlius I a. koridoriuose ir teritorijoje. Teritorijoje 

deratizacija vykdoma su „Broditop“ pasta ir „Bromad G“ grūdais. Dezinfekcijos, dezinsekcijos, 

deratizacijos registracijos žurnalas yra. Dezinsekcijai apgyvendinimo kamerose naudojamas 

preparatas „Kiler Saraf“ ir „Hil kiler“. Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos darbų 

registracijos žurnale registracija apie įvykdytas nukenksminimo priemones yra. Kenkėjų kontrolės 

darbų atlikimo registras režiminio korpuso ir teritorijos pildomas atskiruose žurnaluose.  

Patikrinimo metu įvertintos pirties patalpos ir nustatyta, kad yra 2 pirties patalpos po 8 dušus, kurie 

įrengti prie lubų. Patikrinimo metu pirties grindys buvo švarios. Dušinių valymui ir dezinfekcijai 

naudojamas dezinfekcinis tirpalas „Mikrobac forte“ 2 %. Dušo ir jo prieigų kasdienio ir 

generalinio valymo kontrolės žurnalas yra, registracija atliekama.  

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

dušu ne rečiau kaip kartą per savaitę, tai numatyta HN 76:2010. Karšto vandens tiekimas į kameras 

HN 76:2010 yra nereglamentuojamas.  

Atsakovas pateikė 2014 m. spalio 3 d. Šiaulių visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktą Nr. 

EP-406 (37–40 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. 

Atsakovas pateikė Šiaulių visuomenės sveikatos centro 2014 m. rugpjūčio 13 d. patikrinimo aktą 

Nr. EP-330 (41–44 b. l., patikrinimas atliktas 2014 m. liepos 23 d.). Patikrinimo akte nustatyta, kad 

Sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojai asmeninėmis apsaugos priemonėmis (chalatais, 

pirštinėmis, medicininėmis kaukėmis) aprūpinti. Darbuotojų rankų, veido, kvėpavimo takų 

apsauginės priemonės vienkartinės. Visose darbo vietose asmens higienos priemonės 

sukomplektuotos. Odontologijos kabinete odontologo paslaugos teikiamos vieną kartą per savaitę.  

Odontologiniame kabinete įrengtos medicinos prietaisų apdorojimo zona – švarioji ir nešvarioji, 

kurioje atliekami medicinos prietaisų valymo, dezinfekavimo darbai. Švariojoje zonoje atliekami 

medicinos prietaisų pakavimo, sterilizavimo darbai. Ypač pavojingi medicinos prietaisai 

sterilizuojami sterilizatoriuje „Autesta STDRY-PV-B12“. Sterilizacijos kontrolė vykdoma 

atliekant „Bowie ir Dicko“ bandymą. Naudojami 2 klasės indikatoriai „Steril-Record“. Informacija 

apie įvykusią sterilizaciją registruojama krovinio (įkrovos) registracijos kortelėje.  

Sterilizuoti instrumentų paketai laikomi kabinete, pakuoti į popierinius plastikinius maišelius, 

kurie atitinka EN 868-5 reikalavimus, atitikties deklaracija yra. Gaminiai užpildyti ne daugiau kaip 

dviem trečiosiomis maišelio tūrio. Juose esančių sterilizuotų instrumentų aštrios dalys uždengtos 

popierinėmis apsauginėmis priemonėmis. Kiekvienas sterilizuotas paketas pažymėtas krovinio 

(įkrovos) numeriu, sterilizacijos data, galiojimo data. Sterilizuotų medicinos prietaisų paketų 

žymėjimas saugus. Paketų su nepavykusia sterilizacija, nepakitusia cheminio proceso indikatoriaus 

spalva ar pažeistų paketų nerasta. 



Instrumentai dezinfekuojami uždarose talpyklose, aštrūs prietaisai – uždaroje talpoje su išimamais 

sieteliais. Instrumentų dezinfekavimui naudojamas „Korsolex Med AF“, „Korsolex plus“, patalpų, 

didelių paviršių dezinfekcijai – „Mikrobac forte“, mažų paviršių dezinfekcijai – „Bactolin AF“. 

Patikrinimo metu pagamintų tirpalų nebuvo, nes nebuvo tiekiamos odontologo paslaugos.  

Įstaigoje medicinos prietaisai valomi ir dezinfekuojami rankiniu būdu. Panaudotų įstaigoje 

sterilizuotų gaminių atsekamumui, pagal įstaigos sterilių gaminių panaudojimo procedūrą, 

cheminiai indikatoriai klijuojami į suimtojo Asmens sveikatos istoriją.  

Medicinines atliekas tvarkantis darbuotojas vienkartinius chalatus, kaukes turi. 

Pavojingų medicininių atliekų rinkimui skirtingų rūšių pakuotės yra. Pakuotės vienkartinės ir 

nenukenksminus šalinamos su turiniu. Panaudotiems aštriems daiktams sandarūs ir atsparūs 

dūriams vienkartiniai plastikiniai konteineriai yra. Švirkštai pakuojami į 5 ltr. plastikines talpas. 

Infekuotoms atliekoms surinkti naudojami geltonos spalvos maišai. Infekuotų atliekų pakuotėms 

ženklinti etiketės yra. Medicininės atliekos naikinimui perduodamos UAB „AV Investicija“ pagal 

2011-10-21 sudarytą sutartį Nr. 47/08-88/1088.  

Prie praustuvių, visuose darbo kabinetuose įrengti pakartotinai naudojami skysto muilo ir 

antiseptiko dozatoriai. Daugkartinio naudojimo indų valymo ir dezinfekavimo procedūros aprašas 

parengtas. Uždaros vienkartinių rankšluosčių dėtuvės su vienkartiniais rankšluosčiais, atviros 

šiukšliadėžės su vienkartiniais plastikiniais įklotais yra. Valymui ir dezinfekavimui medžiagų, jų 

saugą ir kokybę patvirtinantys dokumentai yra.  

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

aktą Nr. EP-224 (patikrinimas atliktas 2013m. birželio 26 d., 46–56 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. 

Atsakovas pateikė 2013 m. rugsėjo 5 d. Šiaulių visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktą Nr. 

EP-301 (54–57 b. l., patikrinimas atliktas 2013 m. rugsėjo 4 d.), iš kurio matyti, kad Šiaulių 

tardymo izoliatorius dalį nustatytų Šiaulių visuomenės sveikatos centro pažeidimų pašalino 

(Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus įsakymu sudaryta komisija kiekvieno mėnesio pirmą 

penktadienį pasirinktinai tikrina patalpas, po patikrinimo surašomas aktas, pažeidimas dėl 

dezinfekcijos plano koregavimo pašalintas, įstaigos dezinfekcijos planas patikslintas, nurodant 

jame naudojamus medicinos instrumentus, pažeidimas pašalintas – visose darbo vietose yra 

sukomplektuotos asmens higienos priemonės: 1-o ir 2-o aukšto apžiūros kabinetuose prie 

praustuvės rankų higienai naudojami vienkartinio naudojimo rankšluosčiai, vienkartinių 

rankšluosčių dėtuvės, vienkartiniai rankšluosčiai yra, pažeidimas pašalintas – sandari uždengiama 

talpa instrumentų laikymui yra, pažeidimas pašalintas – pagrindinis patalpų valymo ir 

dezinfekavimo registracijos žurnalas yra, jame informacija apie valytus ir dezinfekuotus objektus 

yra. Šiaulių tardymo izoliatorius 2013-09-04 rašte Nr. 14/01-1699 pateikė Sveikatos priežiūros 

tarnybos veiksmų planą 2013–2014 m., kuriame numatytos priemonės medicinos instrumentų 

dezinfekavimui, pakavimui ir sterilizacijai. Nurodyti nepašalinti pažeidimai (pirmo ir antro aukštų 

koridorių lubų, sienų dažų danga atsilupusi, matosi vandens nutekėjimo žymės, reikalingas 

remontas, nešvarių skalbinių patalpoje pažeidimas nepašalintas – nelygi grindų danga, linoleumas 

nusidėvėjęs, vietomis suplyšęs, kas neužtikrina tinkamo patalpos valymo ir dezinfekavimo, 

patalpoje reikalingas paprastasis remontas, pažeidimas nepašalintas – Sveikatos priežiūros 

tarnyboje infekcijų kontrolės procedūrų vadovas parengtas nepilnai ir koreguotinas, kadangi nėra 

parengta: pacientų izoliavimo tvarkos; galimai nesterilių paketų (nesėkmingos sterilizacijos 

atvejais), kurie atiduoti naudoti atšaukimo aprašymo; sterilizuotų medicinos prietaisų ir kitų 

medicinos prietaisų ir gaminių panaudojimo procedūros; medicinos atliekų tvarkymo procedūros; 

skalbinių tvarkymo procedūros, darbuotojų skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų tvarkos aprašo. 

Pagal gautą Šiaulių tardymo izoliatoriaus raštą, procedūrų vadovas numatomas parengti iki 2013 

m. spalio 1 d., pažeidimas nepašalintas – sveikatos priežiūroje esančių medicinos prietaisų 

naudojimo instrukcijų, informacijos apie prietaisų saugų ir tinkamą naudojimą bei priežiūrą nėra, 

pažeidimas nepašalintas – sterilizuotų instrumentų aštrios dalys neuždengtos apsauginėmis 

priemonėmis).  



Paminėtoms Šiaulių visuomenės sveikatos centro patikrinimo išvadoms patvirtinti atsakovas 

pateikė rašytinius įrodymus: Šiaulių tardymo izoliatoriaus Sveikatos priežiūros tarnybos 2014 m. 

rugsėjo 22 d. Nr. 20/01-2341 „Šiaulių tardymo izoliatoriaus higienos-dezinfekcijos planą 2014–

2015 m. m.“ (61–69 b. l.), Šiaulių tardymo izoliatoriaus Sveikatos priežiūros tarnybos 2013-09-05 

Nr. 20/01-2606 „Šiaulių tardymo izoliatoriaus dezinfekcijos planą“ (70–74 b. l.), Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus Sveikatos priežiūros tarnybos 2011-12-30 Nr. 20/01-2719 „Patalpų dezinfekcijos, 

dezinsekcijos ir dezatizavimo grafiką 2012-2013 m.“ (75–76 b. l.), Šiaulių tardymo izoliatoriaus 

Sveikatos priežiūros tarnybos 2011-12-30 Nr. 20/01-2720 „Šiaulių tardymo izoliatoriaus 2013–

2013 m. patalpų pagrindinį valymo grafiką“ (77–80 b. l.), Šiaulių tardymo izoliatoriaus Sveikatos 

priežiūros tarnybos 2011-12-30 Nr. 20/01-2721 „Šiaulių tardymo izoliatoriaus 2012–2013 m. 

dezinfekcijos planą“ (81–83 b. l.), Šiaulių tardymo izoliatoriaus 2014-01-15 Nr. 20/01-128 

„Suimtųjų ir nuteistųjų sanitarinio švarinimo grafiką“ (58 b. l.), Šiaulių tardymo izoliatoriaus 

2014-01-15 Nr. 20/01-129 „Suimtųjų ir nuteistųjų vedimo laiko sanitariniam švarinimui grafiką“ 

(59 b. l.), Šiaulių tardymo izoliatoriaus 2015-04-13 pažymą Nr. 62/08-425 „Apie laikymo sąlygas 

Šiaulių tardymo izoliatoriuje” (26–23 b. l.), iš kurios matyti, kad vadovaujantis Lietuvos higienos 

normos HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos reikalavimai“ 24 punktu 

gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per langus (kamerose yra skaidraus stiklo langai). 

Pažymi, 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. 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. Pasisakė, kad Lietuvos higienos norma HN 76:2010 

„Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ sanitarinio mazgo atitvarų jau 

veikiančioms laisvės atėmimo vietoms nereglamentuoja. 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 

nurodyta apie sanitarinio mazgo, atitvarų įrengimą, kasdien atliekamą kamerų dezinfekciją, švaros 

ir tvarkos palaikymą gyvenamosiose patalpose. Nurodyta, kad Šiaulių tardymo izoliatoriuje 

kalinamųjų apatiniai drabužiai ir asmeninė patalynė skalbiama nemokamai, o nuo 2011 m. spalio 

mėn. įstaigoje esantiems suimtiesiems (nuteistiesiems) taip pat teikiamos ir viršutinių drabužių 

skalbimo ir cheminio valymo paslaugos už suimtųjų (nuteistųjų) asmeninėse sąskaitose esančias 

lėšas, pasisakyta dėl patalynės išdavimo, keitimo, dėl sanitarinės valyklos, prausimosi patalpų, 

pasivaikščiojimo kiemelių, jų dydžio, paskirties, pasivaikščiojimo trukmės. 

Pareiškėjas skunde nurodė, kad išsiskalbus rūbus, turi stovėti eilėje, o pasibaigus šildymo sezonui, 

rūbai ne išdžiūsta, o supelija, be to, išduodama patalynė – plonas ir purvinas čiužinys, maža 

pagalvė, plona ir purvina antklodė, 2 paklodės, 2 rankšluostukai. Toks pareiškėjo aiškinimas 

vertintinas kritiškai, nes ne rečiau kaip kartą per savaitę suimtiesiems turi būti suteikta galimybė 

gauti išskalbtą patalynę ir apatinius rūbus. Lietuvos higienos normos HN 76:2010 „Laisvės 

atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 67 punktas nustato, kad lovos skalbiniai 

ir rankšluosčiai turi būti keičiami atsižvelgiant į jų užterštumą, bet ne rečiau kaip vieną kartą per 

savaitę, tai patvirtina Šiaulių tardymo izoliatoriaus 2012-10-31 Nr. 20/01-2792 „Suimtųjų 

(nuteistųjų) maudymosi dušuose ir suimtųjų (nuteistųjų) asmeninių skalbinių surinkimo grafikas“ 

(60 b. l.). Skalbimo organizavimą Šiaulių tardymo izoliatoriuje reglamentuoja 2012 m. spalio 31 d. 

įsakymu Nr. 1/01-210 patvirtintas Šiaulių tardymo izoliatoriaus skalbinių bei suimtųjų (nuteistųjų) 

apatinių drabužių ir asmeninės patalynės skalbimo tvarkos aprašas, kurio 4 punktas numato, kad 

Šiaulių tardymo izoliatoriaus skalbiniai (suimtiesiems (nuteistiesiems), išduodama patalynė ir 

rankšluosčiai bei darbo rūbai) skalbiami ne dažniau kaip kartą per savaitę (84–86 b. l.), ir Šiaulių 

tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2012 m. lapkričio 20 d. įsakymas „Dėl Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus suimtųjų (nuteistųjų) viršutinių asmeninių drabužių skalbimo ir cheminio valymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (87–90 b. l.). Patalynės skalbimas įstaigoje vykdomas nepažeidžiant 

Šiaulių tardymo izoliatoriuje patvirtintos tvarkos, užtikrinant jų švarą. Iš pateiktos Aprūpinimo 



drabužiais, avalyne ir patalyne asmeninės sąskaitos Nr. 2276 (91–94 b. l.) matyti, kada ir kokia 

patalynė bei higienos priemonės pareiškėjui išduoti, dėl jų tinkamumo naudoti ir kokybės 

pareiškėjas jokių pretenzijų atsakovui nereiškė.  

Pareiškėjas nurodo, kad buvo laikomas laikino sulaikymo kamerose, tai patvirtina Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus 2015-04-07 pažyma Nr. 69/06-2156 „Dėl T. K.“ (25 b. l.). Pareiškėjo teigimu, tokiose 

kamerose išbūdavo po 3–4 valandas, nors pagal įstatymą galėtų jose būti iki 2 valandų, „karantine“ 

turi išbūti apie 4 valandas, kur šalta, drėgna, nėra stalo, tualeto su pertvara, nemalonus kvapas ir 

tokiomis sąlygomis turi valgyti. Teismas pažymi, kad vadovaujantis Tardymo izoliatorių vidaus 

tvarkos taisyklių 11 punktu, suimtieji (nuteistieji), kol įforminami dokumentai, bet ne ilgiau kaip 

dviem valandoms, uždaromi į trumpalaikio laikymo kameras. Atsakovas nėra įpareigotas 

registruoti duomenų, kiek asmenų buvo patalpinti kartu su pareiškėju į laikino sulaikymo kamerą. 

Tokia pat tvarka ir režiminiame korpuse esančiose paskirstymo kamerose Nr. 1–9, kur suimtieji 

(nuteistieji) laikomi iki jiems bus atlikta medicininė apžiūra bei sanitarinis švarinimas bei suimtieji 

ir nuteistieji iš paskirstymo kamerų paskirstomi į gyvenamąsias kameras tą pačią dieną, o higienos 

normoje nustatyti gyvenamųjų patalpų įrengimo reikalavimai taikomi tik tardymo izoliatoriuose 

laikomų asmenų apgyvendinimui skirtų patalpų įrengimui, todėl trumpalaikio laikymo kameros ir 

režiminiame korpuse esančios paskirstymo kameros nėra į izoliatorių priimtų asmenų 

apgyvendinimui skirtos patalpos.  

Iš pateikto asmens sveikatos istorijos nuorašo (105–127 b. l.) matyti, kad pirminės gydytojų 

apžiūros tardymo izoliatoriuje metu 2013-07-10 nustatyta, jog pareiškėjas skundžiasi miego 

sutrikimu, nurodytos traumos: abiejų blauzdų ir dešinio dilbio lūžiai, prie žalingų įpročių nurodyta: 

rūkymas, alkoholis, 10 metų su pertraukomis vartojo heroiną, rekomenduota psichiatro 

konsultacija dėl psichikos ir elgesio sutrikimo vartojant narkotikus. Dėl emocinės depresijos, 

psichologinio šoko, dirglumo, agresyvumo, ką akcentavo skunde pareiškėjas, į Sveikatos 

priežiūros tarnybą pareiškėjas nėra kreipęsis. 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.  

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 dėl 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 T. 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 2 000 Eur. Pareiškėjo nurodytos aplinkybės ir pateikti įrodymai nesudaro faktinio ir 

teisinio pagrindo konstatuoti, kad jis patyrė 28 645 Eur neturtinę žalą, todėl pareiškėjo skundas 

tenkintinas iš dalies, priteisiant pareiškėjui iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus, 2 000 Eur neturtinei žalai atlyginti.  

Atmestinas pareiškėjo reikalavimas dėl turtinės 1 200 eurų žalos priteisimo už supelijusius 

drabužius. Reikšdamas tokį reikalavimą, pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kada ir kokie daiktai 

supelijo, kada minėtus daiktus įsigijo, kiek mokėjo, kiek laiko dėvėjo, kokios faktūros, firmos 

daiktai buvo. Be to, Šiaulių visuomenės sveikatos centro patikrinimo akte Nr. EP-58 yra 

konstatuota, jog 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 į šias paslaugas teikiančias įmones už 



suimtųjų ir nuteistųjų lėšas, o jų neturintiems – nuteistųjų ir suimtųjų rašytinių prašymų pagrindu 

apmokant iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus socialinės paramos fondo lėšų. Apatiniai rūbai ir 

asmeninė patalynė yra skalbiami Šiaulių tardymo izoliatoriaus skalbykloje, skalbimo grafiką 

derinant su suimtųjų maudymosi duše grafiku. Taigi, pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kad jis 

kreipėsi dėl viršutinių asmeninių drabužių skalbimo ar cheminio valymo paslaugų, apmokant iš 

Šiaulių tardymo izoliatoriaus socialinės paramos fondo lėšų ir jam atsakovas atsisakė suteikti 

tokias paslaugas.  

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

88straipsnio1 dalies 1, 5 punktu, teismas 

n u s p r e n d ž i a :  

Pareiškėjo T. K. skundą tenkinti iš dalies.  

Priteisti pareiškėjui T. K. iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus, 2 000 Eur (du tūkstančiai Eur 00 Euro ct) neturtinei žalai atlyginti. 

Pareiškėjo T. K. skundo reikalavimą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus, dėl 1 200 Eur turtinės žalos priteisimo atmesti kaip nepagrįstą.  

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  


