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SKUNDO ESMĖ 

 

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017 m. sausio 17 d. gavo X (toliau 

vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus (toliau vadinama ir – ŠTI) ir 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama ir – 

Kalėjimų departamentas arba KD) pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su tinkamų jo 

laikymo sąlygų nesudarymu Šiaulių tardymo izoliatoriuje, ir galimai netinkamo jo kreipimųsi 

nagrinėjimo; 2017 m. vasario 23 d. gautas skundo papildymo raštas (toliau kartu vadinama – 

Skundas). 

 

2. Pareiškėjas Skunde, be kitų aplinkybių, nurodo, kad: 

a) šiuo metu Šiaulių tardymo izoliatoriuje yra laikomas kameroje Nr. [...], prieš tai buvo 

laikomas kameroje Nr. [...]. Šiose patalpose ant langų yra įrengtos trejos grotos, dėl ko į kamerą 

nepatenka pakankamas kiekis natūralios šviesos, nėra sąlygų išvalyti lango stiklo ir vėdinti 

kameros, taip pat nėra galimybės užsandarinti lango, kad kameroje nebūtų šalta ir drėgna.  

Dėl šių aplinkybių 2016 m. rugsėjo 23 d. kreipėsi į Kalėjimų departamentą, tačiau jo 

kreipimasis buvo persiųstas nagrinėti į Šiaulių tardymo izoliatorių. 2016 m. spalio 28 d. gavo 

Šiaulių tardymo izoliatoriaus atsakymą, parengtą pareigūno S. Vaitiekaus. Su pateiktu atsakymu 

nesutinka, nes mano, kad pareigūnas, nagrinėdamas jo skundą, savo pareigas atliko formaliai, 

atsakymas yra šabloniškas ir neobjektyvus, nesigilinta į pateikto skundo esmę, visiškai 
nenagrinėtos faktinės aplinkybės.  

Šį atsakymą 2016 m. lapkričio 25 d. apskundė Kalėjimų departamentui. 2016 m. 

gruodžio 28 d. jam buvo pateiktas Kalėjimų departamento atsakymas, kurį parengė pareigūnė 

L. Jūraitė. Su šiuo atsakymu taip pat nesutinka, nes mano, kad pareigūnė, nagrinėdama jo 

skundą, savo pareigas atliko formaliai, atsakymas yra šabloniškas ir neobjektyvus, nebuvo 

įsigilinta į pateikto skundo esmę ir nurodytas faktines aplinkybes, be to, pareigūnė, nustačiusi 

pareigūno S. Vaitiekaus padarytus pažeidimus, nenurodė Šiaulių tardymo izoliatoriui imtis 

priemonių įvertinti šio pareigūno veiksmus, taip pat nerekomendavo imtis priemonių, kad 

ateityje nustatyti pažeidimai nesikartotų;  

b) 2016 m. lapkričio 7 d. pateikė prašymą Šiaulių tardymo izoliatoriaus administracijai 

(Nr. 71/04-7394), kuriuo prašė laikinai nuimti grotas, kad galėtų išvalyti langą ir palanges. 

2016 m. lapkričio 10 d. atėję darbuotojai nupjovė lango grotas, o jam išvalius langų stiklus 

grotas vėl privirino;   

c) pažymi, kad klausimas dėl languose įrengtų grotų yra keliamas ne pirmą kartą.    

2016 m. rugsėjo–lapkričio mėnesiais daugiau nei 20 asmenų, laikomų Šiaulių tardymo 
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izoliatoriuje, kreipėsi į Kalėjimų departamentą su skundais dėl langų vidinių grotų pašalinimo.  

 

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo atlikti tyrimą dėl Skunde išdėstytų 

aplinkybių ir įvertinti Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir Kalėjimų departamento pareigūnų 

veiksmus.  

 

TYRIMAS IR IŠVADOS 

 

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės 

 

4. Seimo kontrolierius 2017 m. sausio 23 d. raštu Nr. 4D-2017/1-68/3D-197 kreipėsi 

į Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus pavaduotoją, atliekantį direktoriaus funkcijas, 

prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2017 m. vasario 10 d. Seimo kontrolierius 

gavo 2017 m. vasario 9 d. Šiaulių tardymo izoliatoriaus raštą Nr. 14/01-1891 „Dėl X skundo“, 

kuriame nurodoma:  

4.1. Suimtųjų ir nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), skundų, peticijų 

tardymo izoliatoriaus direktoriui registracijos žurnale užfiksuota, kad nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. 

iki 2016 m. gruodžio 31 d. Pareiškėjas į Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktorių dėl langų grotų 

kreipėsi vieną kartą – 2016 m. lapkričio 7 d. prašymu, reg. Nr. 71/04-7393. Be to, 2016 m. 

rugsėjo 23 d. buvo gautas skundas, persiųstas iš Kalėjimų departamento, dėl jo kameroje įrengtų 

langų grotų.  

4.2. Patikrinus Suimtųjų ir nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), 

skundų, peticijų tardymo izoliatoriaus direktoriui registracijos žurnaluose esančius nuo 2016 m. 

rugsėjo 1 d. iki 2016 m. gruodžio 1 d. atliktus įrašus, nustatyta, kad kiti asmenys į Šiaulių 

tardymo izoliatoriaus direktorių dėl kameroje esančių langų grotų nesikreipė. Šiaulių tardymo 

izoliatoriuje buvo gauti kitų asmenų iš Kalėjimų departamento persiųsti skundai dėl kamerose 

esančių langų grotų.  

4.3. Įvertinus Pareiškėjo prašymą ir nustačius, kad prašymas yra pagrįstas, 2016 m. 

lapkričio 10–11 dienomis gyvenamojoje kameroje Nr. [...] buvo sudaryta galimybė laikinai 

pašalinti vidines grotas. Atrakinus lango grotų varčią, Pareiškėjas nekliudomai galėjo nuvalyti 

palangę, nuplauti langą, vėliau tardymo izoliatoriaus Ūkio skyriaus darbuotojai, naudodami 

montažines putas, užsandarino langą. 

4.4. Šiaulių tardymo izoliatorius pastatytas ir įrengtas iki Kalėjimų departamento 

direktoriaus 2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-176 patvirtintų Tardymo izoliatorių įrengimo ir 

eksploatavimo taisyklių (toliau vadinama ir – Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo 

taisyklės) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos higienos 

normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos 

saugos reikalavimai“ įsigaliojimo. 

Kiekvienos įrengtos Šiaulių tardymo izoliatoriuje gyvenamosios kameros lango angoje 

yra dvejos grotos ir tai neprieštarauja Lietuvos higienos normos HN 134:2015 nuostatoms bei 

Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių 14.1 punkto nuostatoms, kadangi šiuose 

teisės aktuose nėra įvardintas konkretus galimų grotų skaičius. 

 

5. Šiaulių tardymo izoliatorius kartu su 2017 m. vasario 9 d. Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus raštu Nr. 14/01-1891 „Dėl X skundo“ Seimo kontrolieriui pateikė:  

5.1. Pareiškėjo 2016 m. rugsėjo 23 d. skundą Kalėjimų departamentui (gautas 2016 m. 

rugsėjo 27 d., reg. Nr. 2G-3278). Šiuo skundu asmuo prašė įpareigoti Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus administraciją pašalinti vidines langų grotas, tokį prašymą motyvuodamas tuo, kad 

Šiaulių tardymo izoliatoriaus kamerose yra 2–4 eilės langų grotų, dėl kurių kameroje suprastėja 

natūralus apšvietimas, nėra sąlygų atidaryti langą ir išvėdinti kamerą, šaltuoju metų laiku nėra 

galimybės užsandarinti langą, dėl to kamerose būna labai šalta ir drėgna, todėl jam nėra 
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užtikrinamos tinkamos laikymo sąlygos. Be to, buvo nurodyta, kad 2–4 eilės langų grotų 

neatitinka Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių reikalavimų; klausimas dėl 

vidinių grotų nuėmimo keliamas jau ne pirmą kartą, tačiau Šiaulių tardymo izoliatoriaus 

administracija neatsižvelgia į žodinius suimtųjų prašymus ir nesiima jokių veiksmų nuimti 

vidines grotas.  

Skunde pažymėta, kad Kauno tardymo izoliatoriaus kamerose nėra vidinių langų grotų, 

o Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime grotos šiuo metu yra demontuojamos, dėl to Šiaulių 

tardymo izoliatoriuje jam yra sudaromos blogesnės laikymo sąlygos ir jis yra diskriminuojamas;  

5.2. Kalėjimų departamento 2016 m. rugsėjo 28 d. raštą Nr. 2S-5235, kuriuo Kalėjimų 

departamentas, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsniu ir Bausmių 

vykdymo kodekso 183 straipsniu, Pareiškėjo 2016 m. rugsėjo 23 d. skundą persiuntė nagrinėti 

pagal kompetenciją Šiaulių tardymo izoliatoriui; 

5.3. Šiaulių tardymo izoliatoriaus 2016 m. spalio 28 d. raštą Nr. 17/01-2376, kuriuo 

atsakyta į Pareiškėjo 2016 m. rugsėjo 23 d. skundą. Šiame rašte nurodoma, kad „[...] Šiaulių 

tardymo izoliatoriuje kiekvienoje įrengtoje gyvenamojoje kameroje lango angoje yra dvejos 

grotos ir tai neprieštarauja Lietuvos higienos normos HN 134:2015 nuostatoms bei [...] Tardymo 

izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių 14.1 nuostatoms, kadangi minėtoje higienos 

normoje ir Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklėse nėra įvardintas konkretus 

galimas grotų skaičius. 

Kiekvienoje gyvenamojoje kameroje lango grotos įrengtos su tikslu įgyvendinti 

Suėmimo vykdymo įstatyme numatytus suėmimo vykdymo režimo reikalavimus. Jūsų skunde 

nurodytas teiginys, kad skirtingose kalinimo įstaigose laikomi suimtieji, nuteistieji ir nuteistieji 

areštu yra diskriminuojami, negali būti vienareikšmiškai pripažįstamas pagrįstu, kadangi lango 

grotos nėra pripažintos kaip laikymo sąlygas bloginanti priemonė. 

Atsakydami į Jūsų skunde pateiktą teiginį (tekstas netaisytas) „šis klausimas yra 

keliamas ne pirmą kartą, tačiau administracija visiškai nereaguoja ir nesiklauso į suimtųjų 

žodinius prašymus nuimti šias vidines grotas“ informuojame, kad peržiūrėjus 2016 m. Socialinės 

reabilitacijos skyriaus „Suimtųjų ir nuteistųjų priėmimo asmeniniais klausimais dėl Socialinės 

reabilitacijos skyriaus darbo apskaitos žurnalus“ (bylos indeksas – 9.11, 9.12, 9.13), „Suimtųjų ir 

nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), skundų, peticijų tardymo izoliatoriaus 

direktoriui registrą“ (bylos indeksas – 9,40), „Nuteistųjų areštu priėmimui asmeniniais 

klausimais dėl Socialinės reabilitacijos skyriaus darbo apskaitos žurnalą“ (bylos indeksas – 7.46-

04), Kriminalinės žvalgybos skyriaus „Suimtųjų, nuteistųjų ir nuteistųjų areštu priėmimo 

asmeniniais klausimais apskaitos žurnalą“ (bylos indeksas – 6.22), Apsaugos ir priežiūros 

skyriaus „Suimtųjų, nuteistųjų ir nuteistųjų areštu žodinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų) bei 

skundų dėl apsaugos ir priežiūros skyriaus darbo apskaitos žurnalą“ (bylos indeksas – 7.27) 

įrašų, kad iš suimtųjų, nuteistųjų ir nuteistųjų areštu būtų kėlę klausimą Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus administracijai dėl vidinių grotų nuėmimo, nėra. 

Skundo nagrinėjimo metu iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus Ūkio skyriaus gauta Pažyma 

(2016-10-10 Nr. 62/08-694), kurioje pranešama, kad, vadovaujantis Lietuvos higienos normos 

HN 134:2015 [17 punktu] [...], gyvenamosios patalpos vėdinamos per langus (kamerose yra 

skaidraus stiklo langai). Gyvenamosiose kamerose įrengtas dirbtinis apšvietimas, kiekvienoje 

kameroje, atsižvelgiant į jų plotą, yra du šviestuvai, kuriuose įstatytos dvi–keturios dienos 

šviesos lempos (lium 36W/840 613) ir dirbtinė naktinė šviesa (kaitrinė lemputė 25W). Įstaiga, 

siekdama vykdyti higienos normos 134:2015 reikalavimus bei Tardymo izoliatorių įrengimo ir 

eksploatavimo taisykles [...], nuolat savo jėgomis ir atsižvelgdama į skiriamus valstybės biudžeto 

asignavimus šalina valstybės kontrolės institucijų nustatytus bei savo darbuotojų pastebėtus 

trūkumus. Tardymo izoliatoriuje atliekant paprastąjį režiminio korpuso kamerų remontą, taip pat 

yra keičiamos ant lango angų pritvirtintos vidinės grotos naujomis, kurios tvirtinamos būtent 

lango angoje. 
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Suimtojo pareiga palaikyti kameroje švarą įtvirtinta Suėmimo vykdymo įstatymo 

32 straipsnio 1 dalies 3 punkte „...tvarkyti kameras, kuriose patys gyvena“. Šiaulių tardymo 

izoliatoriuje pakeitus ant lango angų pritvirtintas vidines grotas naujomis apsauginėmis grotomis 

ir padidinus grotų akutę (atsižvelgiant į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 27 Nr. V-25 įsakymą Dėl Kalėjimų 

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2011 m. kovo 3 d. 

įsakymo Nr. V-82 „Dėl pataisos įstaigų įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“' 

pakeitimo 13.7 papunktį „...Grotų akutė negali būti didesnė kaip 30 x 15 cm“), ženkliai sumažėjo 

suimtojo, nuteistojo ir nuteistojo areštu dedamos pastangos norint palaikyti švarą lango angoje 

(nuvalyti, atidaryti langą, nuvalyti palangę). Patikrinus 2016 m. „Direktoriaus nutarimų dėl 

skatinimo priemonių ir nuobaudų, skirtų suimtiesiems, nuteistiesiems ir nuteistiesiems areštu 

registro (25/04)“ duomenų, kad suimtajam, nuteistajam ir nuteistajam areštu būtų skirta 

nuobauda už lango nenuvalymą ar už vidinių grotų esančios palangės nenuvalymą 

(nesutvarkymą), nėra. [...] Patikrinus Šiaulių tardymo izoliatoriaus Sveikatos priežiūros 

tarnyboje esantį „Sužaloto asmens medicininės apžiūros pažymų registrą“, Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus Kriminalinės žvalgybos skyriuje esančius Nutarimų atsisakyti pradėti ikiteisminį 

tyrimą ir Tarnybinių patikrinimo registrus nustatyta, kad Šiaulių tardymo izoliatoriuje nebuvo 

užfiksuota ir nebuvo atlikta tyrimų dėl kūno sužalojimų, atsiradusių nuo kameroje esančių 

vidinių lango grotų. 

Taip pat pažymime, kad suimtajam, nuteistajam ar nuteistajam areštu pateikus prašymą 

(žodžiu ar raštu) dėl vidinių lango grotų atrakinimo (nuėmimo), kiekvienu atveju tardymo 

izoliatoriaus administracija įvertinus ankščiau minėtų asmenų prašymus ir nustačius jų 

pagrįstumą sudaro galimybę vidinių grotų laikinam atrakinimui ar laikinam nuėmimui 

(pvz., nuvalyti palangę, nuplauti langą). 

Pažymėtina, kad pakeitus vidines lango grotas naujomis, kuriose grotų akutės dydis ne 

didesnis nei numatyta „Pataisos įstaigų įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ 

pakeitimo 13.7 papunktyje, grotos netrukdo suimtajam, nuteistajam ar nuteistajam areštu 

nekliudomai atidaryti langą ir pačiam reguliuoti gyvenamosios kameros vėdinimą, taip pat grotos 

neturi įtakos natūralios šviesos patekimui į gyvenamą kamerą. Tardymo izoliatoriuje 

apgyvendinti asmenys, kurie reguliariai vėdina, prižiūri ir tvarko savo kameras, neturi problemų 

dėl atsirandančios drėgmės gyvenamosiose kamerose. [...] 

Išnagrinėjus Jūsų skundą nenustatyta, kad dvejos lango grotos blogintų laikymo sąlygas 

ir diskriminuotų Šiaulių tardymo izoliatoriuje laikomus asmenis, todėl vidinės grotos iš lango 

angos šalinamos nebus“; 

5.4. Pareiškėjo 2016 m. lapkričio 7 d. prašymą Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriui 

(gautas 2016 m. lapkričio 7 d., reg. Nr. 7393), kuriame asmuo nurodė, kad Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus kamerose yra įrengtos lango angą iš vidaus dengiančios grotos, kurios trukdo 

išvalyti langą ir palanges, dėl to yra kreipęsis į administraciją, tačiau grotas atsisakoma 

demontuoti. Pareiškėjas prašė užfiksuoti techninėmis priemonėmis (nufotografuojant) kamerų 

Nr. [...] langų angas dengiančias grotas; 

5.5. Šaulių tardymo izoliatoriaus 2016 m. gruodžio 1 d. raštą Nr. 17/01-2579, kuriuo 

buvo atsakyta į Pareiškėjo 2016 m. lapkričio 7 d. prašymą. Šiame rašte nurodoma, kad kamerų 

Nr. [...] langų grotos nufotografuotos, nuotraukos kartu su prašymu yra saugomos Apsaugos ir 

priežiūros skyriuje sudarytoje dokumentinėje byloje (bylos indeksas – 7.93-09);    

5.6. Pareiškėjo 2016 m. lapkričio 25 d. skundą Kalėjimų departamentui (gautas 2016 m. 

lapkričio 29 d., reg. Nr. 2G-3936) dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus 2016 m. spalio 28 d. rašto. 

Šiuo skundu Pareiškėjas nesutinka su Šiaulių tardymo izoliatoriaus 2016 m. spalio 28 d. rašte 

išdėstytais argumentais ir prašo: ištirti jo skunde išdėstytas aplinkybes; išsireikalauti iš Lukiškių 

tardymo izoliatoriaus-kalėjimo nuteistųjų iki gyvos galvos, kalėjimo režimu kamerų langų 

fotografijas, Kauno tardymo izoliatoriaus kamerų langų fotografijas, Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus kamerų Nr. [...] langų fotografijas; nustatyti, kiek skundų dėl vidinių grotų 
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pašalinimo buvo gauta Kalėjimų departamente iš Šiaulių tardymo izoliatoriuje kalinčių asmenų 

2016 m. rugsėjo–lapkričio mėnesiais, kurie buvo persiųsti nagrinėti Šiaulių tardymo izoliatoriui); 

nustatyti, dėl kokių priežasčių S. Vaitiekus nagrinėdamas skundą ignoravo / neatsižvelgė į faktą 

apie kalinamųjų skundus dėl vidinių grotų pašalinimo. Be to, prašyta, konstatavus skunde 

nurodytų pareigūnų (šiuo atveju – S. Vaitiekaus) biurokratizmą, piktnaudžiavimą, imtis įstatyme 

numatytų veiksmų, atliekant tarnybinį patikrinimą, patraukiant pareigūną tarnybinėn 

atsakomybėn, kad būtų apgintos Pareiškėjo teisės, ir imtis efektyvių priemonių bei įpareigoti 

Šiaulių tardymo izoliatoriaus administraciją pašalinti vidines grotas, kad būtų panaikinti 

Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių bei higienos normų pažeidimai bei 

užkirstas kelias diskriminuoti kalinamuosius.  [...] 

Šiuos prašymus Pareiškėjas grindė tuo, kad daugumoje Šiaulių tardymo izoliatoriaus 

kamerų įrengtos trejos grotos (tuo metu buvo laikomas kameroje Nr. [...], kurios lango angoje 

įrengtos dvejos grotos, o lango angą dengia dar vienos grotos, toks pats lango grotų skaičius yra 

ir kameroje Nr. [...], kurioje taip pat buvo laikomas).  

Atsakyme teigiama, kad neįvardintas konkretus lango grotų skaičius neprieštarauja 

Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių 14.1 punkto nuostatoms.  

Pareiškėjas skunde taip pat rašo, „[...] kad ŠTI izoliatoriuje kameros langų grotų 

įrengimas ir skaičius atitinka pataisos namų, o tiksliau, jų kamerų, skirtų nuteistiesiems gyventi, 

įrengimo taisyklių nuostatas, t. y. „Iš lauko ir vidinės pusės ant langų įrengiamos apsauginės 

grotos.“ Tuo tarpu Tardymo izoliatorių įrengimo taisyklėse nurodoma: „Lango angoje įstatomos 

metalinės grotos“. Kadangi pataisos įstaigų įrengimo taisyklėse, skirtingai nei tardymo 

izoliatorių įrengimo taisyklėse, tiksliai ir aiškiai apibrėžiamas grotų skaičius t. y. 2 (vidinės ir 

išorinės), todėl bet koks papildomas grotų įrengimas tardymo izoliatoriuje, be aiškaus ir tikslaus 

apibrėžimo, prieštarauja Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos direktoriaus 2009 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl tardymo izoliatorių 

įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ nuostatoms. Pareigūno teiginys, kad „Tardymo 

izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklėse nėra įvardintas konkretus galimas grotų 

skaičius“ nesuteikia teisinio pagrindo įrengti tokį grotų skaičių, kokį sugalvos ŠTI 

administracija. Pažymėtina, kad įrengiant Kauno tardymo izoliatorių buvo laikomasi Tardymo 

įrengimo taisyklių nuostatų ir lango angoje įrengtos tik vienos grotos, Lukiškių TI-K, reaguojant 

į kalinamųjų nusiskundimus (dėl vidinių grotų), suimtųjų gyvenamosiose kamerose vidinės 

grotos yra demontuojamos (LTI-K 2016-10-14 pažyma Nr. 96-3492).“  

Be to, Pareiškėjas skunde teigia, kad atsakymą rengęs pareigūnas, „[...] atlikdamas ŠTI 

administracijos (SRS, KŽS, SPT, APS ir t. t.) vedamų žurnalų įrašus bei patikrinimus, o tuo 

pačiu pateikdamas atsakymą į mano skundą, „nepastebėjo“ ar sąmoningai ignoravo faktą, kad 

2016 m. rugsėjo–spalio–lapkričio mėn. virš 20 ŠTI laikomų kalinamųjų kreipėsi į KD su 

skundais dėl vidinių grotų pašalinimo, kurie buvo persiųsti nagrinėjimui ŠTI administracijai, ir 

atsakymus į šiuos skundus galimai pateikinėjo pats S. Vaitiekus. Tokie pareigūno veiksmai 

(neveikimas) reikalauja išsamaus tyrimo ir įvertinimo, kadangi turi akivaizdžius biurokratizmo 

bei piktnaudžiavimo požymius [...]. Sekantis pareigūno tyrimo rezultatas – tai ŠTI Ūkio skyriaus 

pažyma (2016-10-10 Nr. 62/08-694), kurioje šabloniškai ir formaliai nurodoma į Lietuvos 

higienos normos 134:2015 keliamus reikalavimus ir teigiama: „Įstaiga siekdama vykdyti 

higienos normos 134:2015 reikalavimus ir Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo 

taisykles [...] šalina valstybės kontrolės institucijų nustatytus bei savo darbuotojų pastebėtus 

trūkumus. Tardymo izoliatoriuje atliekant paprastąjį režiminio korpuso kamerų remontą, taip pat 

yra keičiamos ant lango angų pritvirtintos grotos naujomis, kurios tvirtinamos būtent lango 

angoje. [...] Atsakyme pažymima, kad, „pateikus prašymą (žodžiu ar raštu) dėl vidinių lango 

grotų atrakinimo (nuėmimo), kiekvienu atveju tardymo izoliatoriaus administracija įvertinus [...] 

asmenų prašymus ir nustačius jų pagrįstumą sudaro galimybę vidinių grotų laikinam atrakinimui 

ar laikinam nuėmimui (pvz.: nuvalyti palangę, nuplauti langą).“  
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Atsižvelgęs į šią ŠTI administracijos teikiamą paslaugą, 2016-11-07 pateikiau prašymą 

Nr. 71/04-7394, kuriame prašiau laikinai nuimti grotas, kadangi noriu išvalyti langą bei 

palanges. 2016-11-10 buvo atėję ŠTI ūkio darbuotojai, kadangi grotų atidarymas yra užvirintas 

(kaip ir visose kamerose), jas teko pjauti, o išvalius langą buvo vėl užvirinama suvirinimo 

aparatu. [...] Savo skunde nurodžiau, kad, atėmus galimybę laisvai atidaryti / uždaryti langą, 

kamerose neužtikrinamas privalomas vėdinimo, temperatūros ir drėgmės rėžimas, todėl šaltuoju 

metų laiku nėra galimybės langus užsandarinti ir kamerose būna labai šalta, drėgna. Tačiau 

pareigūnas dar kartą nurodo į „Pataisos įstaigų įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ 

pakeitimo 13.7 papunktį“ ir teigia, kad grotos netrukdo nekliudomai atidaryti lango ir pačiam 

reguliuoti gyvenamosios kameros vėdinimą, tai pat grotos neturi įtakos natūralios šviesos 

patekimui į gyvenamą kamerą. Toks pareigūno teiginys neatitinka tikrovės, kadangi langą per 

grotas sunku pasiekti ir pilnai jį atidaryti / uždaryti, tuo pačiu 3 eilės grotų tikrai negali neturėti 

įtakos dienos šviesos patekimui į kamerą.  

Atsakyme teigiama, kad „[...] teiginys, kad skirtingose kalinimo įstaigose laikomi 

suimtieji, nuteistieji ir nuteistieji areštu yra diskriminuojami, negali būti vienareikšmiškai 

pripažįstamas pagrįstu, kadangi lango grotos nėra pripažintos kaip laikymo sąlygas bloginanti 

priemonė, [...] “.  

Tačiau vėl akivaizdžiai „nepastebima“, o tiksliau ignoruojama, atsižvelgti į mano 

skunde nurodytą pareiškėjo peticiją, kurią EŽTT [Europos Žmogaus Teisių Teismas] pripažinęs 

kaip pagrįstą, kurioje pažymėta, kad dvi eilės grotų lange mažino natūralų apšvietimą ir 

ventiliaciją, todėl pareiškėjas turėjo praleisti didžiąją kiekvienos dienos laiko dalį perpildytoje 

kameroje be lango tikrąja šio žodžio prasme (EŽTT 2013-02-19 sprendimas byloje A prieš 

Rusiją (pareiškimo Nr. 16262/05, svarbos lygis – 2).  

Pažymėtina, kad LTI-K kamerose, kuriose bausmę atlieka nuteistieji iki gyvos galvos, 

nuteistieji terminuota bausme, griežčiausio režimo (kalėjimo uždaras režimas), tokių vidinių 

grotų nėra, LTI-K vidinės grotos jau yra demontuojamos ir kamerose, kuriose laikomi suimtieji. 

Kauno TI vidinių grotų nėra. [...]“;  

5.7. Kalėjimų departamento 2016 m. gruodžio 28 d. raštą Nr. 2S-6875, kuriuo buvo 

atsakyta į Pareiškėjo 2016 m. lapkričio 25 d. skundą dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus 2016 m. 

spalio 28 d. rašto. Šiame rašte pateikiama tokia informacija: 

 „Manote, kad pareigūno atsakyme nurodytas teiginys, jog „lango grotos nėra 

pripažintos kaip laikymo sąlygas bloginanti priemonė“, yra nepagrįstas ir buvo ignoruota 

nurodyta EŽTT praktika (EŽTT 2013-02-19 sprendimas byloje A prieš Rusiją (pareiškimo Nr. 

16262/05, svarbos lygis – 2).  

Pažymėtina, kad minėtoje EŽTT byloje buvo vertinama visuma faktinių aplinkybių, 

todėl pavieniai teiginiai dėl grotų negali būti traktuojami kaip pagrįsti Jūsų skunde minimų 

aplinkybių kontekste. EŽTT nurodė, kad dvi eilės grotų sumažino dienos šviesos kiekį, bet tai 

buvo kaip papildoma esminio pažeidimo pasekmė – perpildytos kameros. Byloje A prieš Rusiją 

esminis elementas EŽTT vertinimui buvo gyvenamoji erdvė (kamera buvo apgailėtinos būklės 

remonto ir švaros požiūriu; per mažas vienam asmeniui tenkantis gyventosios patalpos plotas; 

kamerose buvo rūkoma; įrengtos triaukštės lovos žymiai mažino dienos šviesos kiekį). Taigi, 

aplinkybė, kad kameroje yra įrengtos dvi eilės grotų, savaime negali reikšti, kad tai yra 

nepagrįsta laikymo sąlygas bloginanti priemonė.  

Atkreipiame dėmesį į tai, kad laisvės atėmimo vietų įstaigos yra specialios uždaro tipo 

įstaigos, kurių pagrindinis uždavinys yra nuteistų asmenų izoliavimas, saugumo ir režimo 

užtikrinimas. Pažymime, kad į tokio tipo įstaigas neturėtų būti patenkama be apribojimų. [...] Šių 

asmenų priežiūrai gali būti naudojamos techninės priemonės. 

[...] Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių 14.1 punkte nustatyta, kad 

lango angoje įstatomos metalinės grotos. Kadangi nėra nustatytas konkretus skaičius, įkalinimo 

įstaigos direktorius sprendžia, koks skaičius grotų yra reikalingas įrengti siekiant įgyvendinti 

Suėmimo vykdymo įstatyme numatytus tikslus. Atsižvelgiant į minėtus Suėmimo vykdymo 
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įstatyme numatytus tikslus, Jūsų teiginys, kad Šiaulių tardymo izoliatoriuje kalintys asmenys yra 

diskriminuojami, palyginus su nuteistaisiais ir kitais suimtaisiais, kalinčiais Lukiškių tardymo 

izoliatoriuje-kalėjime ir Kauno tardymo izoliatoriuje, nėra teisingas. Skunde minite, kad ne tik 

Jūsų, bet ir kitose kamerose įrengtos dvejos grotos. Atkreipiame dėmesį į tai, kad savo atsakyme 

pareigūnas paaiškina, jog 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 134:2015“ „Laisvės 

atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ 

įsigaliojimo. Abiejuose teisės aktuose įtvirtinta, kad atitinkami reikalavimai taikomi naujai 

statomiems, rekonstruojamiems ar kapitaliai remontuojamiems tardymo izoliatoriams 

(reikalavimai, nesusiję su pastato ar patalpų rekonstrukcijos, kapitalinio remonto darbais). 

2016 m. spalio 10 d. Šiaulių tardymo izoliatoriaus Ūkio skyriaus pažymoje Nr. 62/08-694 

nurodyta, kad Šiaulių tardymo izoliatoriaus pastatų kompleksas yra įtrauktas į Lietuvos 

Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašą, todėl kai kurių nuolat nustatomų trūkumų 

pašalinti neįmanoma, t. y. neįmanoma padidinti natūralios apšvietos, įrengti papildomą 

ventiliacijos sistemą ir pan., kadangi nėra galimybės padidinti langų angas. Vis dėlto įstaiga, 

siekdama užtikrinti keliamus higienos normų reikalavimus, nuolat savo jėgomis ir atsižvelgdama 

į skiriamus valstybės biudžeto asignavimus šalina valstybės kontrolės institucijų nustatytus bei 

savo darbuotojų pastebėtus trūkumus. 

Gyvenamosiose kamerose įrengtas dirbtinis apšvietimas (kiekvienoje kameroje, 

atsižvelgiant į jų plotą, yra du šviestuvai, kuriuose įstatytos dvi–keturios dienos šviesos lempos 

(lium 36W/840 613), ir dirbtinė naktinė šviesa (kaitrinė lemputė 25 W). Pagal Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento 2016 m. 

lapkričio 30 d. patikrinimo aktą Nr. PA.6-530 (19.4.1. 6.12), buvo įvertinta ir [...] kamera (sienų, 

lubų paviršių, vizualiai matomo pelėsio nenustatyta). Atlikus mikroklimato parametrų tyrimą, 

oro temperatūra ir santykinė oro drėgmė atitiko Lietuvos higienos normas HN 134:2015 

reikalavimus. 

Skunde teigiate, kad 2016 m. spalio 21 d. Šiaulių tardymo izoliatoriaus Kriminalinės 

žvalgybos skyriaus pažymos Nr. 103/05-340 nagrinėjimas rodo pareigūno kompetencijos stoką. 

[...] 2016 m. rugsėjo 23 d. skunde Jūs teigėte, kad „jau ne vienas yra susižeidęs ar išsinarinęs 

ranką siekdamas pro vidines grotas pasiekti langus bei palanges“, todėl pareigūno veiksmai, 

tikrinant suimtųjų (nuteistųjų), patyrusių traumas ar kūno sužalojimus (susižalojimus), „Sužaloto 

asmens medicininės apžiūros pažymų registrą“ ir Asmens sveikatos istoriją, yra racionalūs, 

teisėti ir protingi, siekiant patvirtinti Jūsų teiginius. Faktas, kad Šiaulių tardymo izoliatoriuje 

nebuvo užfiksuota ir nebuvo atlikta tyrimų dėl kūno sužalojimų, atsiradusių nuo kameroje 

esančių vidinių lango grotų, rodo, kad Jūsų teiginių pagrįstumas abejotinas. 

Primename, kad 2016 m, lapkričio 7 d. Jūs teikėte prašymą, dėl vidinių grotų laikino 

atrakinimo. 2016 m. lapkričio 14 d. tarnybiniame pranešime Nr. 60/09-40696 pažymėta, kad 

buvo sudaryta galimybė vidinių grotų laikinam atrakinimui, Jūs nekliudomai galėjote nuvalyti 

palangę, nuplauti langą, todėl šiame Skunde minimi teiginiai, kad Šiaulių tardymo izoliatoriaus 

administracija nesuteikia objektyvios galimybės atidaryti grotų, taip pat kad negali skirti 

nuobaudų už nenuvalytas palanges, nėra pagrįsti. 

Skunde rašote, kad pareigūnas, „atlikdamas ŠTI administracijos (SRS, KŽS, SPT, APS 

ir t. t.) vedamų žurnalų įrašus bei patikrinimus, o tuo pačiu pateikdamas atsakymą į mano 

skundą, „nepastebėjo“ ar sąmoningai ignoravo faktą, kad 2016 m rugsėjo–spalio–lapkričio mėn. 

virš 20 ŠTI laikomų kalinamųjų kreipėsi į KD su skundais dėl vidinių grotų pašalinimo“. 

Informuojame, kad Kalėjimų departamente atskirai nėra kaupiami duomenys, kurie rodytų, kiek 

skundų tuo laikotarpiu buvo konkrečiai dėl vidinių grotų nuo langų pašalinimo, tačiau Kalėjimo 

departamento Ūkio skyriaus darbuotojai yra ne kartą persiuntę Šiaulių tardymo izoliatoriui pagal 

kompetenciją nagrinėti skundus dėl vidinių grotų nuo langų pašalinimo, todėl teiginys, kad iš 
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suimtųjų (nuteistųjų) nebuvo keltas klausimas dėl vidinių grotų nuėmimo, nėra teisingas. Šiaulių 

tardymo izoliatoriaus administracija turėtų atidžiai ne tik tikrinti atsakyme minėtus apskaitos 

žurnalus, tačiau ir reaguoti į suimtųjų (nuteistųjų) skunduose keliamus klausimus. Taip pat 

pažymėtina, kad konkrečiu atveju neturėjo būti taikomos Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2011 m. kovo 3d. įsakymu patvirtintos          

Nr. V-82 „Dėl Pataisos įstaigų įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ nuostatos.  

Išnagrinėjus Jūsų skundą nenustatyta, kad Šiaulių tardymo izoliatoriuje įrengtos grotos 

diskriminuotų Šiaulių tardymo izoliatoriuje laikomus asmenis, prieštarautų [...] Tardymo 

izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklėms bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro įsakymo „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015“ „Laisvės atėmimo vietų ir 

teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ nuostatoms“; 

5.8. Šiaulių tardymo izoliatoriaus kamerų Nr. [...] langų sienos ir langų grotų 

nuotraukas, kuriose matoma, kad langas yra dengiamas trimis eilėmis grotų, lango anga yra 

uždengta metalinėmis grotomis, dalis grotų yra atidaroma, nes ši dalis yra rakinama, vienas iš 

grotų stačiakampių („akių“) yra aiškiai didesnis už kitus.  

        

6. Seimo kontrolierius 2017 m. sausio 23 d. raštu Nr. 4D-2017/1-68/3D-198 kreipėsi 

į tuometę Kalėjimų departamento direktorę, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 

2017 m. vasario 17 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. vasario 14 d. Kalėjimų departamento 

raštą Nr. 1S-642 „Dėl informacijos pateikimo“, kuriame nurodoma: 

6.1. Kalėjimų departamente nuo 2016 m. rugsėjo l d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 

gauti du Pareiškėjo skundai ir vienas prašymas dėl galimai netinkamų laikymo Šiaulių tardymo 

izoliatoriuje sąlygų (2016 m. rugsėjo 23 d. skundas, kuris Kalėjimų departamento 2016 m. 

rugsėjo 28 d. raštu Nr. 2S-5235 buvo persiųstas nagrinėti Šiaulių tardymo izoliatoriui; 2016 m. 

lapkričio 25 d. skundas, į kurį Pareiškėjui buvo atsakyta Kalėjimų departamento 2016 m. 

gruodžio 28 d. raštu Nr. 2S-6875; 2016 m. gruodžio 6 d. prašymas, į kurį Pareiškėjui buvo 

atsakyta Kalėjimų departamento 2016 m. gruodžio 30 d. raštu Nr. 2S-6927). 

6.2. Kalėjimų departamente nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. gruodžio 1 d. buvo 

gauta dešimt kitų asmenų skundų dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus kamerose esančių langų 

grotų, kurie buvo persiųsti nagrinėti Šiaulių tardymo izoliatoriui.  

   

7. Seimo kontrolierius 2017 m. sausio 23 d. raštu Nr. 4D-2017/1-68/3D-195 kreipėsi 

į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos Šiaulių departamento (toliau vadinama – NVSC Šiaulių departamentas) direktorių, 

prašydamas pagal Skunde išdėstytas aplinkybes atlikti patikrinimą Šiaulių tardymo izoliatoriaus 

kamerose Nr. [...]. 2017 m. kovo 14 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. vasario 17 d. NVSC 

Šiaulių departamento raštą Nr. 2.6-474 (16.3.187.6.12) „Dėl informacijos pateikimo Seimo 

kontrolieriui“, kuriame nurodoma:  

7.1. NVSC Šiaulių departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus 

vyriausioji specialistė Rasa Čepauskaitė 2017 m. vasario 1 d. atliko operatyviąją valstybinę 

saugos kontrolę (toliau vadinama – operatyvioji kontrolė) siekiant įvertinti Skunde išvardintų 

faktinių aplinkybių atitiktį Lietuvos higienos normos HN 134:2015 reikalavimams.  

7.2. Šiaulių tardymo izoliatoriaus režiminio korpuso kameros Nr. [...] yra 

gyvenamosios, pro langus patenka natūrali šviesa, natūralaus apšvietimo vertės Lietuvos 

higienos norma HN 134:2015 nereglamentuoja. Galimybė išvėdinti kameras Nr. [...] per 

atidaromus langus pagal Lietuvos higienos normos HN 134:2015 17 punkto reikalavimus 

sudaroma, „ant kamerų sienų ir lubų paviršiaus vizualiai matomo pelėsio nėra“.  

Operatyviosios kontrolės metu Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija 

atliko mikroklimato parametrų tyrimus. Išmatuota, kad kameroje Nr. [...] oro temperatūra 0,1 m 

aukštyje nuo grindų ir 1,1 m aukštyje buvo 19 oC, o santykinė drėgmė atitinkamuose aukščiuose 

– 41 proc., mikroklimato rodikliai atitiko Lietuvos higienos normos HN 134:2015 16 punkto 
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reikalavimus, kad oro temperatūra turi būti ne žemesnė nei 18 oC ir ne aukštesnė nei 28 oC, 

santykinė oro drėgmė – nuo 35 iki 65 procentų.  

Patikrinimo metu kamera Nr. [...] buvo vėdinama per atidarytą langą, 0,1 ir 1,1 m 

aukštyje nuo grindų buvo nustatyta 15 oC oro temperatūra, o santykinė oro drėgmė – 

39 procentai. Išmatuoti mikroklimato rodikliai vėdinant patalpą per atidarytą langą pagal 

Lietuvos higienos normos HN 134:2015 reikalavimus nevertintini. Atsižvelgiant į tai, kad 

„Šiaulių tardymo izoliatoriuje nėra įrengta mechaninė patalpų vėdinimo ar kondicionavimo 

sistema, kamerų mikroklimatui įvertinti nėra tikslinga matuoti oro judėjimo greičio, todėl oro 

judėjimo greitis kamerose nebuvo matuotas“.  

7.3. Pažymima, kad Lietuvos higienos norma HN 134:2015 nereglamentuoja laisvės 

atėmimo vietų patalpų langų ir grotų įrengimo reikalavimų. Lietuvos higienos normos 

HN 134:2015 16 punkte reglamentuota dirbtinės apšvietos vertė, kuri turi būti ne mažesnė kaip 

200 liuksų (toliau vadinama – lx). Operatyviosios kontrolės metu nustatyta, kad kameroje Nr. 

[...] dirbtinė apšvieta buvo 244 lx, kameroje Nr. [...] – 262 lx.  

7.4. Operatyviosios kontrolės metu kamerų Nr. [...] būklė vertinta pagal Lietuvos 

higienos normos HN 134:2015 12 punkto nuostatą, kad patalpos ir jose esantys įrenginiai turi 

būti techniškai tvarkingi, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų 

atsitikimų. Kamerose Nr. [...] esantį „inventorių, baldus, santechnikos įrenginius naudojant pagal 

paskirtį, veiksnių, galinčių įtakoti nelaimingus atsitikimus, nenustatyta“.  

7.5. Pagal Lietuvos higienos normos HN 134:2015 35 punkto nuostatą, laisvės atėmimo 

vietose gyvenamosios patalpos valomos laisvės atėmimo vietos vadovo nustatyta tvarka.  Šiaulių 

tardymo izoliatoriuje pagal nustatytą vidaus tvarką sudaromos sąlygos išvalyti kameras, 

gyvenamąsias patalpas valo jose gyvenantys asmenys eilės tvarka, o valymo priemonėmis ir 

inventoriumi aprūpina atsakingas darbuotojas (korpuso vyresnysis). Gyvenamųjų patalpų 

valymui skirtų priemonių yra kiekviename režiminio korpuso aukšte. Šiltuoju metų laiku, 

siekiant pagerinti patalpų vėdinimą, išvalyti langų rėmus, Šiaulių tardymo izoliatoriaus 

administracija pagal laikomų asmenų prašymus nurodo atitinkamiems darbuotojams laikinai 

išimti kamerų langų grotas. 

7.6. Kartu su šiuo raštu buvo pateiktos Šiaulių tardymo izoliatoriaus kamerų Nr. [...] 

langų sienų ir langų grotų nuotraukos, kuriose matoma, kad langai yra uždengti trimis eilėmis 

grotų, langų anga yra uždengta metalinėmis grotomis, dalis grotų yra atidaroma ir ši dalis yra 

rakinama, viena iš grotų „akių“ yra aiškiai didesnė už kitas.            

     

 

Skundo tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos 

 

8. Europos Tarybos Ministrų Komiteto Rekomendacijos Rec(2006)2 valstybėms 

narėms dėl Europos kalėjimų taisyklių (toliau vadinama – Europos kalėjimų taisyklės): 

7.1. 18.2 punktas „Visose vietose, kuriose kaliniai gyvena, dirba ar susirenka: 

a. langai turi būti tokio dydžio, kad kaliniai galėtų skaityti ir dirbti normaliomis 

sąlygomis, esant natūraliam apšvietimui, sukonstruoti tokiu būdu, kad būti vėdinama, išskyrus 

patalpas, kuriose yra tinkamos oro kondicionavimo sistemos; 

b. dirbtinis apšvietimas turi atitikti nustatytus techninius standartus.“ 

 

9. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama – 

Viešojo administravimo įstatymas): 

9.1. 3 straipsnis. Viešojo administravimo principai 

„Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 

1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų 

įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti 
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šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir 

pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 2) objektyvumo. Šis principas  

reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo 

administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; [...]; 11) atsakomybės už 

priimtus sprendimus. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas 

administracinius sprendimus, turi prisiimti atsakomybę už priimtų administracinių sprendimų 

sukeltus padarinius“; 

9.2. 8 straipsnis „Individualaus administracinio akto bendrieji reikalavimai ir 

pranešimas apie individualaus administracinio akto priėmimą“: 

„1. Individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis 

(faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės (licencijos ar leidimo galiojimo 

panaikinimas, laikinas uždraudimas verstis tam tikra veikla ar teikti paslaugas, bauda ir kt.) turi 

būti motyvuotos. 

2. Individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba 

suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka.“ 

 

10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 

patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, 

įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių (toliau vadinama – Asmenų 

prašymų nagrinėjimo taisyklės): 

10.1. 34 punktas „Asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, 

į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima 

atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo 

institucijoje“; 

10.2. 47 punktas „Atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: […] 47.4. 

į kreipimąsi, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos 

veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, atkreipiamas 

dėmesys į tam tikrą padėtį, pranešama apie valstybės tarnautojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus 

veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, ar kitokį 

asmens kreipimąsi atsakoma laisva forma.“ 

 

11. Lietuvos higienos normos HN 134:2015:  

11.1. 12 punktas  – „Laisvės atėmimo vietos, policijos areštinės patalpos ir jose esantys 

įrenginiai (įranga) turi būti techniškai tvarkingi, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų 

išvengta nelaimingų atsitikimų“; 

11.2. 13 punktas  – „Laisvės atėmimo vietose, policijos areštinėse laikomi asmenys turi 

būti apgyvendinti tik gyvenamosiose patalpose“; 

11.3. 14 punktas  – „Gyvenamųjų patalpų bendra dirbtinė apšvieta turi būti ne mažesnė 

kaip 200 lx“; 

11.4. 15 punktas  – „Natūralus apšvietimas gali būti neįrengiamas patalpose, kuriose 

asmenys laikomi ne ilgiau nei 24 val.“; 

11.5. 16 punktas – „Gyvenamųjų patalpų oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 18 

°C ir ne aukštesnė kaip 28 °C, santykinė oro drėgmė – nuo 35 proc. iki 65 proc., oro judėjimo 

greitis šiltuoju metų laikotarpiu – 0,15–0,25 m/s, šaltuoju metų laikotarpiu – 0,05–0,15 m/s; 

prausyklose, dušuose, persirengimo kambariuose prausimosi ir / ar persirengimo metu oro 

temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 20 °C;“ 

11.6. 17 punktas – „Turi būti sudaryta galimybė išvėdinti gyvenamąsias patalpas. 

Gyvenamosios patalpos vėdinamos per langus, išskyrus patalpas, kuriose veikia mechaninė 

patalpų vėdinimo ar kondicionavimo sistema“; 

11.7. 39 punktas  – „Ant gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų sienų, lubų neturi 

būti vizualiai matomų pelėsių.“ 
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12. Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių:  

12.1. 2 punktas – „Šios Taisyklės taikomos naujai statomiems, rekonstruojamiems ar 

kapitaliai remontuojamiems tardymo izoliatoriams. Veikiantiems tardymo izoliatoriams taikomi 

tik tie šių Taisyklių reikalavimai, kurie nesusiję su pastato ar patalpų rekonstrukcijos darbais“; 

12.2. 13 punktas – „Tardymo izoliatoriuose suimtieji ir nuteistieji, išskyrus ūkio darbus 

atliekančius nuteistuosius, laikomi rakinamose kamerose. Gyvenimo ir buities sąlygos kamerose 

turi atitikti Lietuvos Respublikos higienos normas“; 

12.3. 14 punktas – „Kameroje turi būti: 

14.1. langas, užtikrinantis natūralios dienos šviesos patekimą. Lango angoje įstatomos 

metalinės grotos. Lango stiklas gali būti aptrauktas metaliniu tinklu arba apsaugine plėvele; 

[...] 

14.10. natūralus arba mechaninis vėdinimas.“ 

 

Išvados 

 

13. Atsižvelgiant į Skunde nurodytas aplinkybes, tyrimo metu surinktą informaciją 

ir teisinį reglamentavimą, tyrimo išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos iš šių dalių atskirai: 

13.1. dėl Pareiškėjo laikymo sąlygų Šiaulių tardymo izoliatoriuje;  

13.2. dėl Pareiškėjo kreipimųsi nagrinėjimo Šiaulių tardymo izoliatoriuje ir Kalėjimų 

departamente. 

 

Dėl Pareiškėjo laikymo sąlygų Šiaulių tardymo izoliatoriuje  

 

14. Pareiškėjas Skunde nurodo, kad Šiaulių tardymo izoliatoriuje yra laikomas 

kameroje Nr. [...], prieš tai buvo patalpintas į kamerą Nr. [...]. Šiose kamerose ant langų yra 

įrengtos trejos grotos, dėl ko į vidų nepatenka pakankamai natūralios šviesos, nėra sąlygų 

išvalyti lango stiklą ir vėdinti kamerą, taip pat nėra galimybės užsandarinti langą, kad kameroje 

nebūtų šalta ir drėgna. 2016 m. lapkričio 7 d. Šiaulių tardymo izoliatoriaus administracijai 

pateikė prašymą (Nr. 71/04-7394), prašydamas laikinai nuimti grotas, kadangi norėjo išvalyti 

langą ir palanges. 2016 m. lapkričio 10 d. atėję darbuotojai nupjovė lango grotas, o jam išvalius 

langų stiklus grotas vėl privirino. 

 

15. Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių 2 punkte nustatyta, kad 

šios taisyklės taikomos naujai statomiems, rekonstruojamiems ar kapitaliai remontuojamiems 

tardymo izoliatoriams. Veikiantiems tardymo izoliatoriams taikomi tik tie šių Taisyklių 

reikalavimai, kurie nesusiję su pastato ar patalpų rekonstrukcijos darbais. Lietuvos higienos 

normoje HN 134:2015 reglamentuota, kad kamerose, kuriose asmenys laikomi ilgiau kaip 

24 valandas, turi būti užtikrinamas natūralus apšvietimas, reglamentuojama tik dirbtinio 

apšvietimo vertė (šios pažymos 11.3, 11.4 punktai). 

Europos kalėjimų taisyklėse reglamentuota, jog visose vietose, kuriose kaliniai gyvena, 

dirba ar susirenka, langai turi būti tokio dydžio, kad kaliniai galėtų skaityti ir dirbti normaliomis 

sąlygomis, esant natūraliam apšvietimui, sukonstruoti tokiu būdu, kad būtų vėdinama, išskyrus 

patalpas, kuriose yra tinkamos oro kondicionavimo sistemos, o dirbtinis apšvietimas turi atitikti 

nustatytus techninius standartus (šios pažymos 8 punktas). 

Taigi įvertinus pirmiau išdėstytas teisės aktų nuostatas, darytina išvada, kad teisės aktai 

nenustato natūralaus apšvietimo verčių gyvenamosiose kamerose, nereglamentuoja konkretaus 

languose įrengiamų grotų skaičiaus, tačiau juose yra reikalavimas, kad gyvenamosiose kamerose 

turi būti užtikrinamas natūralios šviesos patekimas ir patalpos vėdinimas per langą, jeigu nėra 

įrengta mechaninė ventiliacijos arba kondicionavimo sistema. 
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16. Seimo kontrolieriaus tyrimo metu gauti duomenys patvirtinta tai, kad Šiaulių 

tardymo izoliatoriaus gyvenamosiose kamerose Nr. [...] (jose buvo laikomas Pareiškėjas) yra 

įrengti langai, pro kuriuos patenka natūrali šviesa; lango išorėje, lango viduje ir kameros viduje 

(lango angoje) yra įrengtos lango apsauginės grotos (trejos). Atliktos operatyviosios kontrolės 

metu užfiksuota, kad Skunde nurodytose gyvenamosiose kamerose sudaryta galimybė jas vėdinti 

atidarant langus, ant sienų ir lubų paviršiaus vizualiai matomo pelėsio neaptikta, kameroje Nr. 

[...] išmatuota oro temperatūra buvo 19 oC, o santykinė drėgmė atitinkamuose aukščiuose – 41 

proc., ir tai atitiko Lietuvos higienos normos HN 134:2015 16 punkto reikalavimus, kad oro 

temperatūra turi būti ne žemesnė nei 18 oC ir ne aukštesnė nei 28 oC, santykinė oro drėgmė nuo 

35 iki 65 procentų.  

Operatyviosios kontrolės metu kamera Nr. [...] buvo vėdinama per atidarytą langą, oro 

temperatūra buvo 15 oC, o santykinė oro drėgmė – 39 procentai, tačiau šie rodikliai nevertinti, 

kadangi mikroklimato rodikliai buvo užfiksuoti vėdinant patalpą per atidarytą langą (šios 

pažymos 6.2 punktas). Operatyviosios kontrolės metu taip pat nustatyta, kad kameroje Nr. [...] 

dirbtinė apšvieta buvo 244 lx, kameroje Nr. [...] – 262 lx, t. y. daugiau nei 200 lx (šios pažymos 

11.3 punktas). Kamerose Nr. [...] esantis inventorius, baldai, santechnikos įrenginiai, juos 

naudojant pagal paskirtį, nekelia nelaimingų atsitikimų pavojaus. Šiaulių tardymo izoliatoriuje 

pagal nustatytą vidaus tvarką sudaromos sąlygos palaikyti kamerose švarą, gyvenamąsias 

patalpas eilės tvarka valo jose gyvenantys asmenys, o valymo priemonėmis ir inventoriumi 

aprūpina atsakingas darbuotojas (korpuso vyresnysis). Gyvenamųjų patalpų valymui skirtų 

priemonių yra kiekviename režiminio korpuso aukšte.  

Remiantis šių aplinkybių visuma nėra pagrindo teigti, kad Pareiškėjas Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus kamerose Nr. [...] buvo laikomas higienos normų reikalavimų neatitinkančiomis 

sąlygomis.  

   

17. Seimo kontrolieriaus atlikto tyrimo metu gauti duomenys patvirtina tai, kad 

Šiaulių tardymo izoliatoriuje 2016 m. lapkričio 7 d. buvo gautas Pareiškėjo prašymas, 

reg. Nr. 71/04-7393. Šiame prašyme Pareiškėjas skundėsi, kad kamerų langų angose įrengtos 

grotos trukdo atidaryti ir uždaryti langą, nuvalyti palanges, ir prašė šias grotas nufotografuoti. 

Į šį Pareiškėjo prašymą buvo atsakyta Šiaulių tardymo izoliatoriaus 2016 m. gruodžio 1 d. raštu 

Nr. 17/01-2579, kuriame nurodyta, kad buvo tenkintas Pareiškėjo prašymas nufotografuoti 

kamerų Nr. [...] langų grotas, fotonuotraukos saugomos Apsaugos ir priežiūros skyriuje 

sudarytoje dokumentinėje medžiagoje, be to, buvo tenkintas Pareiškėjo prašymas atrakinti 

vidines lango grotas.  

Šiaulių tardymo izoliatoriaus Seimo kontrolieriui pateiktoje informacijoje nurodoma, 

kad 2016 m. lapkričio 10–11 dienomis gyvenamojoje kameroje Nr. [...] buvo laikinai atrakintos 

vidinės grotos ir kalinamiesiems sudaryta galimybė nuvalyti palangę, nuplauti langą, vėliau 

Šiaulių tardymo izoliatoriaus Ūkio skyriaus darbuotojai naudodami montažines putas 

užsandarino langą (šios pažymos 4.3 punktas).  

Pagal NSVC Šiaulių departamento ir Šiaulių tardymo izoliatoriaus Seimo kontrolieriui 

pateiktas fotonuotraukas nustatyta, kad kamerose Nr. [...] langų angose įrengtos grotos gali būti 

atrakinamos, pasak NSVC Šiaulių departamento taip pat yra galimybė atidaryti ir uždaryti langą. 

Šių aplinkybių visuma leidžia pagrįstai teigti, kad Pareiškėjo laikymo Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus kameroje Nr. [...] metu buvo sudaryta galimybė išvalyti kameros lango stiklą ir 

nuvalyti palangę, o kameroje Nr. [...] tokios galimybės galėjo būti sudarytos.  

Sutiktina su Skundo argumentais, kad norint pašalinti kamerų vidines grotas 

nereikalinga atlikti Šiaulių tardymo izoliatoriaus pastato rekonstrukcijos arba kapitalinio 

remonto, tačiau šiuo atveju būtina įvertinti tai, kad Šiaulių tardymo izoliatorius yra speciali 

uždaro tipo įstaiga ir privalo užtikrinti laikomų asmenų izoliavimą, saugumo ir režimo 

reikalavimų vykdymą, todėl būtina įvertinti, ar lango vidinių grotų nuėmimas nepakenks 

įgyvendinant šiuos reikalavimus.       
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18. Remiantis pirmiau išdėstytų teisės aktų nuostatų ir nustatytų aplinkybių visuma, 

darytina išvada, kad Pareiškėjas Šiaulių tardymo izoliatoriaus kamerose Nr. [...] buvo laikomas 

higienos normas atitinkančiomis sąlygomis. Dėl šių priežasčių Skundo dalis dėl Pareiškėjo 

laikymo sąlygų Šiaulių tardymo izoliatoriuje atmestina.  

   

19. Europos komitetas prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį 

elgesį ir baudimą (toliau vadinama – CPT) savo ataskaitose1 nurodo, jog „dažnai susiduria su 

įtaisais, kaip antai: metalinėmis langinėmis, ant langų pritvirtintais skersiniais ar plokštėmis, 

kurie trukdo natūraliai šviesai ir grynam orui patekti į patalpą. Tai ypač būdinga institucijoms, 

kuriose sulaikyti asmenys laikomi iki teismo. CPT visiškai pritaria nuomonei, kad gali iškilti 

būtinybė kai kurių kalinių atžvilgiu imtis ypatingų saugumo priemonių, kad būtų užkirstas kelias 

slapto suokalbio ir/ar nusikalstamos veiklos pavojui. Tačiau tokių priemonių įvedimas turėtų būti 

išimtis, o ne taisyklė. Vadinasi, kompetentingos institucijos turi išnagrinėti kiekvieno kalinio 

atvejį, kad galėtų įvertinti, ar ypatingos saugumo priemonės yra pateisinamos. Net jeigu tokios 

priemonės yra būtinos, jos neturėtų atimti iš kalinių galimybės būti prie natūralios šviesos ir 

kvėpuoti grynu oru. Natūrali šviesa ir grynas oras yra pagrindiniai gyvybės elementai, kuriais 

naudotis turi teisę kiekvienas kalinys: maža to, dėl šių elementų stokos susidaro sąlygos, 

palankios ligų, o ypač tuberkuliozės plitimui. CPT pripažįsta, kad deramų laikymo sąlygų 

pataisos institucijose sukūrimas gali nemažai kainuoti, o jų gerinimą daugelyje valstybių sunkina 

nepakankamas finansavimas. Tačiau tam, kad pašalinti langų blokavimo įtaisus (ir įrengti 

alternatyvias atitinkamos konstrukcijos saugumo priemones tada, kai tai yra būtina), nereikia 

didelių išlaidų, o sykiu tai būtų naudinga visiems suinteresuotiems asmenims.“ 

Atlikto tyrimo metu Seimo kontrolieriui kilo abejonių dėl trejų lango grotų 

reikalingumo, o pareigūnai nepateikė jokių duomenų dėl būtinumo įrengti būtent tokį grotų 

skaičių. Pritartina Skundo argumentams, kad didesnis grotų skaičius lemia mažesnį natūralios 

šviesos kiekio patekimą į kamerą.  

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir siekiant gerinti suimtųjų laikymo sąlygas, kad jos 

atitiktų ir tarptautinius standartus, Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus pavaduotojui, 

atliekančiam direktoriaus funkcijas, siūlytina imtis priemonių įvertinti, ar visose gyvenamosiose 

kamerose yra būtinos kamerų langų apsaugai įrengtos 3–4 eilės grotų; nustačius, kad toks grotų 

skaičius nėra būtinas, jas pašalinti.  

 

Dėl Pareiškėjo kreipimųsi nagrinėjimo  

Šiaulių tardymo izoliatoriuje ir Kalėjimų departamente 

 

20.  Pareiškėjas Skunde teigia, kad 2016 m. rugsėjo 23 d. dėl Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus kamerose Nr. [...] esančių langų grotų kreipėsi į Kalėjimų departamentą, tačiau jo 

kreipimasis buvo persiųstas į Šiaulių tardymo izoliatorių. 2016 m. spalio 28 d. gavo Šiaulių 

tardymo izoliatoriaus atsakymą, parengtą pareigūno S. Vaitiekaus. Su pateiktu atsakymu 

nesutinka, nes mano, kad pareigūnas, nagrinėdamas jo skundą, savo pareigas atliko formaliai, 

atsakymas yra šabloniškas ir neobjektyvus, nesigilinta į pateikto skundo esmę, visiškai 
nenagrinėtos faktinės aplinkybės. Šį atsakymą 2016 m. lapkričio 25 d. jis apskundė Kalėjimų 

departamentui. 2016 m gruodžio 28 d. jam buvo pateiktas Kalėjimų departamento atsakymas, 

kurį parengė pareigūnė L. Jūraitė. Su šiuo atsakymu Pareiškėjas taip pat nesutinka, nes mano, 

kad pareigūnė, nagrinėdama jo skundą, savo pareigas atliko formaliai, atsakymas yra šabloniškas 

ir neobjektyvus, nebuvo įsigilinta į pateikto skundo esmę ir nurodytas faktines aplinkybes, 

nustačiusi tyrusio Pareiškėjo skundą pareigūno S. Vaitiekaus padarytus pažeidimus, 

nerekomendavo Šiaulių tardymo izoliatoriui įvertinti šio pareigūno veiksmus, taip pat nenurodė 

imtis priemonių, kad ateityje nustatyti pažeidimai nesikartotų.  

                                                 
1 CPT standartai,  CPT bendrųjų ataskaitų „Svarbiausieji skyriai“ [CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2003] 
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21. Seimo kontrolieriaus atlikto tyrimo metu nustatyta, kad 2016 m. rugsėjo 27 d. 

Kalėjimų departamente buvo gautas Pareiškėjo 2016 m. rugsėjo 23 d. skundas dėl vidinių grotų 

pašalinimo nuo langų (šios pažymos 5.1 punktas), kuris Kalėjimų departamento 2016 m. rugsėjo 

28 d. raštu (šios pažymos 5.2 punktas), vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 

23 straipsniu ir Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsniu, buvo persiųstas nagrinėti pagal 

kompetenciją Šiaulių tardymo izoliatoriui.  

Į Pareiškėjo 2016 m. rugsėjo 23 d. kreipimąsi buvo atsakyta Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus 2016 m. spalio 28 d. raštu (šios pažymos 5.3 punktas). Pareiškėjas, nesutikdamas su 

šiuo atsakymu, jį apskundė Kalėjimų departamentui 2016 m. lapkričio 25 d. skundu (šios 

pažymos 5.6 punktas), Kalėjimų departamente gautu 2016 m. lapkričio 29 d. (reg. Nr. 2G-3936). 

Į šį Pareiškėjo skundą buvo atsakyta Kalėjimų departamento 2016 m. gruodžio 28 d. raštu (šios 

pažymos 5.7 punktas).  

Seimo kontrolierius, išanalizavęs Pareiškėjui pateiktus Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir 

Kalėjimų departamento atsakymus, daro išvadą, kad Pareiškėjui adresuoti atsakymai yra parengti 

kvalifikuotai, imtasi priemonių į pateiktus klausimus atsakyti išsamiai ir visapusiškai, 

vadovaujantis teisės aktų nuostatomis. Įvertinus Pareiškėjo gautus atsakymus, nenustatyta, kad 

rengiant atsakymus būtų buvę padaryta esminių Viešojo administravimo įstatymo ar kitų teisės 

aktų pažeidimų, kurie sudarytų pagrindą atsakymus rengusių pareigūnų atžvilgiu pradėti 

tarnybinius tyrimus.  

Seimo kontrolieriaus tyrimo metu gauti duomenys patvirtina tai, kad 2016 m.         

rugsėjo–spalio mėnesiais buvo gauti aštuonių Šiaulių tardymo izoliatoriuje laikytų asmenų 

kreipimaisi dėl kamerų langų angose įrengtų grotų, persiųsti nagrinėti iš Kalėjimų departamento. 

Pažymėtina, kad visuose gautuose kreipimosi raštuose, taip pat ir Pareiškėjo 2016 m. rugsėjo 

23 d. skunde teigiama, jog „šis klausimas yra keliamas ne pirmą kartą, tačiau administracija 

visiškai nereaguoja ir neįsiklauso į suimtųjų žodinius prašymus nuimti vidines grotas“.  

Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnas, rengdamas atsakymą į Pareiškėjo 2016 m. 

rugsėjo 23 d. skundą, patikrino 2016 m. Socialinės reabilitacijos skyriaus Suimtųjų ir nuteistųjų 

priėmimo asmeniniais klausimais dėl Socialinės reabilitacijos skyriaus darbo apskaitos žurnalus, 

Suimtųjų ir nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), skundų, peticijų tardymo 

izoliatoriaus direktoriui registrą, Nuteistųjų areštu priėmimui asmeniniais klausimais dėl 

Socialinės reabilitacijos skyriaus darbo apskaitos žurnalą, Kriminalinės žvalgybos skyriaus 

Suimtųjų, nuteistųjų ir nuteistųjų areštu priėmimo asmeniniais klausimais apskaitos žurnalą, 

Apsaugos ir priežiūros skyriaus Suimtųjų, nuteistųjų ir nuteistųjų areštu žodinių pasiūlymų, 

prašymų (pareiškimų) bei skundų dėl apsaugos ir priežiūros skyriaus darbo, apskaitos žurnalą ir 

nenustatė, kad 2016 m. suimtieji, nuteistieji ar nuteistieji areštu pokalbių su pareigūnais metu būtų 

kėlę klausimą dėl vidinių grotų nuėmimo.  

Dėl šių priežasčių Pareiškėjo teiginiai, kad Šiaulių tardymo izoliatoriaus administracija 

visiškai nereaguoja ir neįsiklauso į suimtųjų žodinius prašymus nuimti vidines grotas, yra 

nepagrįsti, taip pat nepagrįsti Pareiškėjo 2016 m. lapkričio 25 d. skundo argumentai, kad Šiaulių 

tardymo izoliatoriaus 2016 m. spalio 28 d. raštą rengęs pareigūnas neįvertino, jog 2016 m. 

rugsėjo–lapkričio mėnesiais daugiau nei 20 Šiaulių tardymo izoliatoriuje laikytų asmenų su 

skundais kreipėsi į Kalėjimų departamentą, kadangi atsakymą rengęs pareigūnas tikrino, ar 

buvo gauta žodinių asmenų kreipimųsi dėl vidinių langų grotų nuėmimo, ir neturėjo pareigos 

tikrinti raštu gautų kreipimųsi.  

Atsižvelgiant į tai, kad šios pažymos 17–18 punktuose buvo konstatuota, jog Pareiškėjas 

Šiaulių tardymo izoliatoriaus kamerose Nr. [...] buvo laikomas nepažeidžiant teisės aktų 

reikalavimų, nėra pagrindo teigti, kad Pareiškėjo laikymo Šiaulių tardymo izoliatoriuje metu jam 

buvo sudarytos prastesnės laikymo sąlygos, lyginant su kituose tardymo izoliatoriuose laikytiems 

asmenims sudarytomis sąlygomis, ir tokiu būdu jis galėjo būti diskriminuojamas.        
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22. Remiantis pirmiau išdėstytų nustatytų aplinkybių visuma, darytina išvada, kad 

Šiaulių tardymo izoliatoriaus 2016 m. spalio 28 d. ir Kalėjimų departamento 2016 m. gruodžio 

28 d. Pareiškėjui į jo kreipimusis pateikti atsakymai, atsižvelgiant į kreipimųsi turinį, buvo 

parengti laikantis Viešojo administravimo įstatymo ir Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklių 

reikalavimų (šios pažymos 9, 10 punktai), išsamiai ir visapusiškai atsakyta į esminius 

kreipimuose iškeltus klausimus. Dėl šių priežasčių Skundo dalis dėl Pareiškėjo kreipimųsi 

nagrinėjimo Šiaulių tardymo izoliatoriuje ir Kalėjimų departamente atmestina. 

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI 

 

23. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 

Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nusprendžia: 

23.1. X skundo dalį dėl jo laikymo sąlygų Šiaulių tardymo izoliatoriuje atmesti;  

23.2. X skundo dalį dėl jo kreipimųsi nagrinėjimo Šiaulių tardymo izoliatoriuje ir 

Kalėjimų departamente atmesti. 
 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS 

   

24. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 

Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Šiaulių tardymo izoliatoriaus 

direktoriaus pavaduotojui, atliekančiam direktoriaus funkcijas, Pauliui Žvaliauskui 

rekomenduoja: 

imtis priemonių įvertinti, ar visose gyvenamosiose kamerose yra būtinos 3–4 eilės 

grotų, nustačius, kad toks grotų skaičius nėra būtinas, jas pašalinti. 

 

25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 

3 dalimi, prašyčiau šias rekomendacijas išnagrinėti ir apie jų nagrinėjimo rezultatus informuoti 

iki 2017 m. birželio 2 dienos.  

 

 

 

Seimo kontrolierius                                                                                   Augustinas Normantas 


