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Šiauliai 

Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Žanas Kubeckas, 

sekretoriaujant Palmirai Berberaušienei, 

nedalyvaujant pareiškėjui E. J., 

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

rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo E. J. skundą atsakovui 

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

Teismas, išnagrinėjęs pateiktą skundą, 

n u s t a t ė: 

Pareiškėjas E. J. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu (2-3, 9-11 b. l.) ir prašo 

priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus (toliau – ir Atsakovas, 

Šiaulių TI), 30000 Eur neturtinę žalą. Pareiškėjas skunde nurodė, kad Šiaulių TI buvo laikomas 

nuo 2013-11-06 iki 2015-01-01, 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. Gyvenamosiose kamerose 

nebuvo klozeto, o tik skylė grindyse, nebuvo tualeto bei kameros ventiliacijos, dėl to kameroje 

buvo drėgna, nedžiūvo rūbai. Kameroje nebuvo karšto vandens. Pastate esantis asbestas kiekvieną 

dieną žalojo pareiškėjo sveikatą. Patalpoje dega viena 20 vatų lemputė. Kameroje buvo žiurkių ir 

tarakonų. Draudžiama turėti kompiuterius, šiltus pledus. Pareiškėjas kasdien sportuoja, o giminės 

ir draugai neturėjo teisės perduoti iš laisvės maistą. Pareiškėjui buvo draudžiami ilgalaikiai ir 

trumpalaikiai pasimatymai, nebuvo leista jam išvykti į namus. Nežmoniškos gyvenimo sąlygos 

sukėlė pareiškėjui didelius dvasinius skausmus, depresiją, sužalojo pareiškėjo sveikatą. 

Atsakovo Lietuvos valstybės atstovas Šiaulių TI atsiliepime į pareiškėjo skundą (112-126 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 laikytas nuo 2013-11-12 iki 2014-07-28. Pareiškėjas buvo kalinamas 

kamerose, kuriose jam teko nuo 2,68 kv. m. iki 18,3 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 159 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 kamerose Nr. 9 ir Nr. 47 buvo atlikti sąlygų 

atitikimo higienos reikalavimams patikrinimai, kurių metu kameroje Nr. 9 nustatytas nežymus 

dirbtinės apšvietos pažeidimas, tualetas atskirtas pertvara / užuolaida. Kameroje Nr. 47 reikalingas 

remontas. 

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, kiek tai liečia pareiškėjo argumentus dėl sanitarinio mazgo, nes šie 

įrengimo reikalavimai susiję su pastato ar patalpų rekonstrukcijos darbais.  

Šiaulių tardymo izoliatoriaus Ūkio skyriaus pažymoje nurodyta, kad patalpos, kuriose buvo 

laikomas pareiškėjas įrengtos pagal Higienos normos reikalavimus. Šiaulių TI patalpos 

dezinfekuojamos, vykdoma dezinsekcija ir deratizacija. Kitos pareiškėjo nurodomos aplinkybės 

dėl sąlygų Šiaulių TI yra nepagrįstos. Pareiškėjas dėl trumpalaikių ar ilgalaikių pasimatymų 

suteikimo į Šiaulių TI administraciją su prašymais nesikreipė. 

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.  

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 E. J. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam 

neturtinės 30000 Eur žalos atlyginimą už laikotarpį nuo 2013-11-06 iki 2015-01-01. 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. 

Pareiškėjas prašo priteisti neturtinę žalą už laikotarpį nuo 2013-11-06 iki 2015-01-01. Byloje 

nustatyta, kad pareiškėjas Šiaulių tardymo izoliatoriuje buvo laikomas nuo 2013-11-12 iki 2014-

07-28 (40 b.l.). Kitokių duomenų byloje nėra, todėl teismas konstatuoja, kad neįrodyta, jog 

pareiškėjas buvo laikomas Šiaulių TI nuo 2013-11-06 iki 2013-11-11 ir nuo 2014-07-29 iki 2015-

01-01 ir šiuo laikotarpiu atsakovo atstovas (Šiaulių TI) pažeidė pareiškėjo teises į tinkamas 

kalinimo sąlygas. Bylai aktualiu laikotarpiu, t.y. nuo 2013-11-12 iki 2014-07-28 pareiškėjas buvo 

laikomas kamerose Nr. 67 (plotas 23,02 kv. m.), Nr. 65 (plotas 22,6 kv. m.), Nr. 82 (plotas 22,88 

kv. m.), Nr. 9 (plotas 16,26 kv. m.), Nr. 42 (plotas 22,85 kv. m.), Nr. 47 (plotas 18,74 kv. m.), Nr. 

101 (plotas 18,25 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 ne 



visais atvejais galima 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 laikotarpiu nuo 2013-11-12 iki 

2014-07-28, išviso 66 dienas, pareiškėjas Šiaulių tardymo izoliatoriuje buvo laikomas sąlygomis, 

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.  

Iš Šiaulių visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktų matyti, kad patalpose, kuriose buvo 

laikomas pareiškėjas, nustatyti higienos normų pažeidimai. Dėl šių aplinkybių ginčo byloje nėra. 

Pareiškėjas nurodo, kad kameroje buvo žiurkių ir tarakonų. Iš byloje esančių Šiaulių visuomenės 

sveikatos centro patikrinimo aktų matyti, kad Šiaulių TI tinkamai vykdo patalpų dezinfekciją, 

dezinsekciją ir deratizaciją. Pareiškėjas į Šiaulių TI administraciją su skundais dėl netinkamų 

kalinimo sąlygų į Šiaulių TI administraciją nesikreipė. Tokie pareiškėjo teiginiai yra abstraktūs. 

Teismas konstatuoja, kad atsakovo neteisėti veiksmai nenustatyti, todėl pareiškėjo argumentai dėl 

kameroje buvusių žiurkių ar tarakonų atmestini, kaip nepagrįsti. 

Tačiau pareiškėjas nurodo, kad pastate esantis asbestas kiekvieną dieną žalojo pareiškėjo sveikatą, 

draudžiama turėti kompiuterius, šiltus pledus, giminės ir draugai neturėjo teisės perduoti iš laisvės 

maistą, pareiškėjui buvo draudžiami ilgalaikiai ir trumpalaikiai pasimatymai, nebuvo leista jam 

išvykti į namus. Šie pareiškėjo teiginiai abstraktūs. Byloje nėra jokių duomenų, kad Šiaulių TI 

pastato konstrukcijose esantis asbestas padarė pareiškėjo sveikatai neigiamą įtaką. Teismas, 

įvertinęs pareiškėjo nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad nėra faktinio ir teisinio pagrindo 

nustatyti, jog pareiškėjui pablogėjo sveikata būtent dėl netinkamų kalinimo sąlygų Šiaulių TI, 

nagrinėjamai bylai aktualiu laikotarpiu. Pareiškėjas nepateikė įrodymų ir nenurodė konkrečiai kada 

jis kreipėsi į Šiaulių TI administraciją dėl kompiuterio, šilto pledo, maisto perdavimo, dėl 

ilgalaikių ar trumpalaikių pasimatymų suteikimo, išvykimo į namus, ar kam konkrečiai buvo 

uždrausta perduoti pareiškėjui prašomus daiktus. Byloje duomenų, jog pareiškėjas būtų kreipęsis į 

Šiaulių TI administraciją su prašymais dėl pasimatymų suteikimo, leidimo išvykti į namus, nėra. 

Todėl teismas konstatuoja, kad dėl šių aplinkybių nenustatyti atsakovo neteisėti veiksmai, o 

pareiškėjo tokie argumentai atmestini, kaip nepagrįsti.  

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. Be to, pareiškėjas nurodė, 

kad jis kiekvieną dieną sportavo, todėl iš šių aplinkybių matyti, kad jo judėjimo laisvė nebuvo taip 

suvaržyta, kaip teigia skunde pareiškėjas. 

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 350 Eur. 

Dėl šių priežasčių pareiškėjo reikalavimas priteisti jam 30000 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 E. J. skundą tenkinti iš dalies. Priteisti pareiškėjui E. J. iš atsakovo Lietuvos valstybės, 

atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus, 350 Eur (trys šimtai penkiasdešimt 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 


