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DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO  

 

 

Šiaulių tardymo izoliatorius (toliau – Šiaulių TI) 2021-09-21 gavo, registracijos Nr. 11-10376, 

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus pažymą „Dėl X  skundo prieš Šiaulių tardymo 

izoliatorių“. 

Išnagrinėję pažymoje pateiktas rekomendacijas informuojame, kad Šiaulių TI režiminio 

korpuso gyvenamosios kameros baldais aprūpintos vadovaujantis Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. įsakyme Nr. V-245 

„Dėl laisvės atėmimo vietų patalpų aprūpinimo baldais ir kitu inventoriumi normų patvirtinimo“ 

(toliau – Normos) nustatytais reikalavimais. Normų 9.5 punkte nurodoma, kad gyvenamojoje 

kameroje turi būti 1 sėdima vieta 1 asmeniui ir pateikiami pavyzdžiai – „Suolas arba kėdė, arba 

taburetė“. Šiaulių TI visose režiminio korpuso gyvenamosiose kamerose įrengtos dviaukštės lovos, 

įskaitant ir tas kameras, kuriose gyvenamų vietų skaičius neporinis. Kamerose, kur gyvenamų vietų 

skaičius neporinis, lieka vienas laisvas gultas. Taupant baldais neužimtą kameros plotą, penkiavietėse 

kamerose stalas sumontuotas tarpe tarp gultų, o laisvasis gultas prilyginamas suolui, kuris tinkamas 

sėdėti 4 asmenims patogiu atstumu prie stalo. Penktajam asmeniui sėdėti sumontuota taburetė. 

Normose nereglamentuojama gyvenamųjų kamerų baldų konstrukcija. Kurį gultą priskirti suolui, 

pasirenka patys kalintieji.  Šiaulių TI režiminio korpuso gyvenamoji kamera Nr. 20 skirta 

apgyvendinti penkiems asmenims ir atitinka aukščiau apibūdintą situaciją.  

Šiaulių TI gyvenamosios kameros vėdinamos per langus, ventiliuojamos per natūralios 

ventiliacijos kanalus, prie kurių prijungti ištraukiamieji ventiliatoriai. Visų kamerų languose yra 

varstomosios dalys.  Šiltuoju metų periodu, pagal kalinčiųjų prašymus, dėl vėdinimo pagerinimo 

išimami kamerų langų stiklai. Atvėsus orams, taip pat pagal kalinčiųjų prašymus, stiklai vėl įstatomi 

į rėmus. Gyvenamojoje kameroje Nr. 20 pagal kalinčiųjų prašymą (reg. Nr. 20-850), 2021-03-30 

papildomai užsandarintas langas. Šioje kameroje, taip pat pagal kalinčiųjų prašymą (reg. Nr. 20-

1294), 2021-05-24 išimti lango stiklai, o įstatyti, taip pat pagal prašymą (reg. Nr. 20-1891), 2021-08-

30. 

Šiaulių TI gyvenamosiose kamerose įrengti sanitariniai mazgai nuo bendros kameros erdvės 

atskirti virš 1,5 m aukščio laikino tipo atitvaromis, kurios su patalpos sienomis sudaro iš keturių pusių 

apribotą erdvę. Sienose virš sanitarinių mazgų sumontuoti ištraukiamosios ventiliacijos kanalai, 

traukiantys orą iš visos kameros erdvės. Sanitariniai mazgai apšviečiami bendraisiais kamerų 

natūraliosios ir dirbtinės šviesos šaltiniais. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V- 389 patvirtintose  

Pataisos įstaigų (tardymo izoliatorių) įrengimo ir eksploatavimo taisyklėse, 12.5 punkte numatyta, 

kad įrengiant naujas arba rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant esamas kameras, jose turi būti 
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įrengiamos ne mažesnės kaip 100x142 cm, arba ne mažiau, kaip 1,42 m² matmenų (ploto) sanitarinio 

mazgo kabinos. Sanitarinio mazgo kabinoje įrengiamas metalinis praustuvas ir unitazas arba 

nerūdijančio plieno klozetas. Sienos ir grindys dengiamos lengvai valoma, drėgmei ir dezinfekcijos 

medžiagoms atsparia danga. Nesant techninėms galimybėms esamose kamerose įrengti sanitarinio 

mazgo kabinos, sanitarinio mazgo vieta turi būti atitverta nuo likusio kameros ploto pertvara (iki 

kameros lubų) ir padengta lengvai valoma, drėgmei ir dezinfekcijos medžiagoms atsparia danga. 

Įgyvendinant šias nuostatas būtų naujai suformuota pilnai uždara erdvė, kas pagal LR Statybos 

įstatymo 2str. 41p. traktuojama, kaip atskira patalpa.  Esamoje gyvenamosios kameros patalpoje 

suformavus atskirą sanitarinio mazgo patalpą, pasikeistų gyvenamosios patalpos matmenys. 

Sanitariniam mazgui apšviesti ir ventiliuoti reikėtų įrengti atskiras sistemas, komunikacijas tiesiant 

potinkiniu būdu. Toks patalpos perplanavimas būtų priskiriama kameros rekonstrukcijai. Kadangi 

Šiaulių TI režiminio korpuso pastatas įrašytas į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, 

rekonstrukcijos darbai jame negalimi. 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 9 

straipsnyje įtvirtintu teisingo ir progresyvaus bausmių atlikimo principu, atsižvelgiant į Lietuvos 

Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos 2019 m. vasario 13 d. rašte Nr. 1/3D-412 „Dėl rūkymo 

problemos laisvės apribojimo vietose“ išdėstytus pasiūlymus dėl rūkymo žalos darbuotojų ir 

kalinčiųjų asmenų sveikatai, Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2020 m. birželio 8 d. įsakymu 

Nr. 1-179 „Dėl rūkymo vietos nustatymo ir nerūkančiųjų suimtųjų (nuteistųjų) skatinimo“ nustatyta, 

kad suimtiesiems (nuteistiesiems) rūkyti kamerose draudžiama, leidžiama tik pasivaikščiojimo 

kiemuose ir specialiu ženklu pažymėtose vietose. Taip pat pažymime, kad įstaigos vadovas aukščiau 

nurodytu įsakymu įpareigojo Resocializacijos skyriaus viršininką, sudarinėjant suimtųjų (nuteistųjų) 

laisvalaikio užimtumo grafikus, skatinti suimtųjų (nuteistųjų) motyvaciją nerūkyti, nerūkančiuosius 

asmenis dažniau įtraukiant į užimtumo veiklas (išvedimas į krepšinio aikštelę, į teniso, treniruoklių 

sales). Be to skirstant suimtuosius į dinaminės priežiūros korpusą, teikiama pirmenybė 

nerūkantiesiems suimtiesiems, gavus paties suimtojo (nuteistojo) ar kito kartu kalinamo suimtojo 

(nuteistojo) pranešimą, kad nerūkančiuoju pasiskelbęs suimtasis (nuteistasis) yra rūkantysis, rūkantįjį 

suimtąjį (nuteistąjį) perkelti į kamerą, kurioje laikomi rūkantys asmenys. 

Taip pat informuojame, kad rytinio instruktavimo metu ne kartą tiesioginiai vadovai 

pareigūnams priminė apie nustatytas rūkymo vietas, skirtas tiek suimtiesiems (nuteistiesiems), tiek 

įstaigoje dirbantiems asmenims. 

Gyvenamųjų kamerų durys, kaip pastato vidaus atitvarų elementas skiriantis vidines patalpas, 

atitinka šio tipo durims keliamus sandarumo reikalavimus. Gyvenamųjų patalpų durys, ventiliacijos 

ir priešgaisrinės saugos požiūriu, negali būti hermetiškos. 
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