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DĖL INFORMACIJOS APIE IŠNAGRINĖTAS REKOMENDACIJAS PATEIKIMO
Išnagrinėję pateiktas rekomendacijas dėl _______ skundo, informuojame, jog Šiaulių
tardymo izoliatorius (toliau – Šiaulių TI) siekdamas užtikrinti tinkamas suimtųjų (nuteistųjų)
gyvenimo sąlygas ne tik reaguoja ir stengiasi laiku pašalinti Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento nustatytus Lietuvos higienos
normos HN 134:2015 pažeidimus, bet ir sistemingai atlieka gyvenamųjų kamerų apžiūras, vertina jų
būklę, numatydamas prioritetinius remonto darbus ir sudarydamas planus bei atsižvelgdamas į
esamus materialinius, finansinius ir darbo resursus, atlieka paprastojo remonto darbus.
2018 m. Šiaulių tardymo izoliatoriuje buvo atliktas 20 gyvenamųjų kamerų paprastasis
remontas: 100, 86, 8, 19, 29, 89, 69, 70, 71, 90, 91, 92, 93, 97, 62, 72, 54, 56, 74, 60; suremontuoti
du ūkio aptarnavimo būrio kambariai, kai kurios bendro naudojimo patalpos.
2019 m. suremontuotos 26 gyvenamosios kameros: 1, 60, 54, 74, 98, 64, 34, 35, 37, 72, 73,
75, 76, 77, 78, 79, 81, 94, 53, 35, 107, 90, 6, 109, 63, 9.
2020 m. suremontuota 14 gyvenamųjų kamerų: 46, 31, 92, 69, 108, 70, 33, 4A, 7, 42, 13, 10,
45, 38.
Informuojame, kad visi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Šiaulių departamento nustatyti pažeidimai pagal ____ skundus dėl kalinimo sąlygų
atitikimo Lietuvos higienos normos HN 134:2015 reikalavimams, pašalinti, tai įrodo grįžtamosios
kontrolės metu surašyti ir Šiaulių tardymo izoliatoriui pateikti patikrinimo aktai: dėl gyvenamosios
kameros Nr. 53 – 2019-05-08 patikrinimo aktas Nr. (6-12 4.80)PA-3053, dėl gyvenamosios kameros
Nr. 71 – 2019-07-12 patikrinimo aktas Nr. (6-12 4.80)PA-5318, dėl gyvenamosios kameros Nr. 5 –
2019-07-23 patikrinimo aktas Nr. (6-12 4.80)PA-5545, dėl gyvenamosios kameros Nr. 19 – 2019-0904 patikrinimo aktas Nr. (6-12 4.80)PA-6456, 2020-01-27 patikrinimo aktas Nr. (6-12 4.80)PA-181,
dėl gyvenamosios kameros Nr. 61 – 2019-10-08 patikrinimo aktas Nr. (6-12 4.80)PA-7417, dėl
gyvenamųjų kamerų Nr. 44, Nr. 46, Nr. 58 – 2020-01-27 patikrinimo aktas Nr. (6-12 4.80)PA-181,
dėl gyvenamosios kameros Nr. 1 - 2020-02-24 patikrinimo aktas Nr. (6-12 4.80)PA-531. Dėl
odontologijos kabinete 2019-09-02 nustatytų pažeidimų, informuojame, kad licencijos teikti
odontologijos paslaugas įstaiga neteko 2019 m. spalio 1 d., kai sveikatos priežiūros paslaugas (tame
tarpe ir odontologijos) įstaigoje kalintiems asmenims pradėjo teikti Laisvės atėmimo vietų ligoninė.
Šiaulių tardymo izoliatorius kreipėsi į Laisvės atėmimo vietų ligoninę, prašydamas informacijos dėl
odontologijos kabinete nustatytų pažeidimų pašalinimo. Remiantis Laisvės atėmimo vietų ligoninės
Pirminės asmens sveikatos priežiūros skyriaus 2020-10-21 pateikta pažyma Nr. PPV-ŠTI-220
informuojame, kad Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Šiaulių departamento 2019-09-06 patikrinimo akte Nr. (6-12 4.80)PA-6499 nurodyti Lietuvos
higienos normos HN 47-1:2012 52 punkto, 54 punkto, 55 punkto, 56 punkto 83 punkto ir 114 punkto
pažeidimai pašalinti (Pažyma pridedama).
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių
departamentas ne kartą tikrino ir pasivaikščiojimo kiemelius, esančius ant režiminio korpuso pastato
stogo. Nustatyti pažeidimai dėl nutrupėjusios sienų ir grindų dangos. Informuojame, kad
įgyvendinant Lietuvos Respublikos vyriausybės Ekonomikos skatinimo plano priemones, susijusias

2

su tinkamų kalinimo sąlygų užtikrinimu, Šiaulių tardymo izoliatorius 2020-07-02 su UAB „Ekodora“
pasirašė pasivaikščiojimo kiemelių remonto darbų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 47-43. Bus
suremontuotas 21 pasivaikščiojimo kiemelis, įrengta jų hidroizoliacija, apšiltos šlifuoto betono
grindys, mūro sienų remontas, dažymas. Šiuo metu vykdomi remonto darbai, dalis kiemelių jau
suremontuota. Numatoma darbų pabaiga 2020 m. lapkričio 31 d. Sutvarkius pasivaikščiojimo
kiemelius, bus remontuojamos režiminio korpuso trečiojo aukšto kameros.
Siekiant gerinti suimtųjų (nuteistųjų) užimtumo sąlygas 2020 m. spalio 15 d. baigti remonto
darbai ir atnaujinta krepšinio – tinklinio aikštelė: įrengta nauja šiuolaikiška aikštės danga, modernūs
krepšinio bei tinklinio stovai. 2020 m. rugsėjo 23 d. baigti režiminio korpuso elektros instaliacijos
remonto darbai. 2020 m. rugsėjo 25 d. baigti gyvenamųjų kamerų ventiliacijos remonto darbai. 2020
m. rugsėjo 4 d. suremontuotas režiminio korpuso stogas ir išvalyti lietvoliai. Nupirktos medžiagos
gyvenamųjų kamerų WC atitvarų remontui, pradėti darbai. Netrukus bus baigtas sporto inventoriaus
(krepšinio, tinklinio kamuoliai) pirkimas, nupirkti du šaldytuvai ūkio aptarnavimo būryje kalintiems
nuteistiesiems.
Kaip matyti iš aukščiau pateiktos informacijos, Šiaulių tardymo izoliatoriaus administracija
deda visas pastangas siekiant užtikrinti tinkamas asmenų esančių Šiaulių TI laikymo sąlygas.
Paminėtina ir tai, kad Šiaulių tardymo izoliatorius pastatytas 1911 m., o 2003 m. įtrauktas į
Kultūros vertybių registrą bei saugomų objektų sąrašą (pagal Kultūros vertybių apsaugos
departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d.
įsakymą Nr. Į-516 Dėl objektų įrašymo į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių
registrą) bei Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-190
„Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ Šiaulių tardymo izoliatoriaus
statinių kompleksas yra pripažintas nekilnojama kultūros vertybe, dėl šios priežasties pastato remonto
darbai, kurie būtų susiję su patalpų ar pastato rekonstrukcija ar kapitaliniu remontu – negalimi.
Pažymėtina, kad Šiaulių tardymo izoliatorius susiduria su ypač aštria problema: suimtieji
(nuteistieji) ypač dažnai gadina, laužo elektros instaliaciją, rozetes, šviestuvus, netgi po tinku esančius
elektros laidus, daužo kaitrines lemputes arba išmontuoja, sugadina liuminescencines lempas, daužo
ir išima langų stiklus, laužo lentynas ir kitą išduodamą inventorių, gadina sienų dangą todėl, nors
gyvenamųjų kamerų remontas atliekamas nuolat ir operatyviai, reaguojant į Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas nustatytos pažeidimus
Lietuvos higienos normos HN 134:2015 reikalavimams, tačiau tai neturi ilgalaikio efekto.
Šiaulių tardymo izoliatorius dėkingas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai už
konstruktyvų bendradarbiavimą sprendžiant žmogaus teisių ir izoliatoriuje laikomų asmenų kalinimo
sąlygų užtikrinimo klausimus.
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