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DĖL REKOMENDACIJOS NAGRINĖJIMO REZULTATŲ
Informuojame, kad, atsižvelgiant į Teisingumo ministerijos ir Lietuvos Respublikos Seimo
kontrolierių įstaigos atstovų pasitarimo rezultatus, Teisingumo ministerija įvertino papildomą
informaciją apie nuteistąjį X, kurio atžvilgiu Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2018 m.
lapkričio 29 d. raštu Nr. 4D-2018/1-804/3D-3192 pateiktoje rekomendacijoje pasiūlyta kompensuoti
jo dantų protezavimo išlaidas.
Marijampolės pataisos namai 2019 m. gegužės 27 d. raštu Nr. 9/07-6863 informavo
Teisingumo ministeriją, kad nuteistasis X, 2011 m. pirmą kartą atvykęs į laisvės atėmimo vietų įstaigą
(Kauno tardymo izoliatorių), neturėjo 13 iš 32 dantų. 2011 m. lapkričio 24 d. gydytojo odontologo
atliktos profilaktinės apžiūros pažymoje nurodyta, kad paciento burnos higiena baisi, apie dantų
valymą neturi jokio supratimo.
Iš pateiktos nuteistojo charakteristikos matyti, kad atvykęs į Marijampolės pataisos namus
(2012 m. gegužės 8 d.) nuteistasis apgyvendintas dirbančių nuteistųjų būryje, tačiau noro įsidarbinti
nerodė, nuolat pažeidinėjo vidaus tvarką, todėl buvo perkeltas į kitą nuteistųjų būrį. Nuteistajam
pareiškus norą įsidarbinti, jis 2015 m. liepos mėn. įdarbintas Valstybės įmonėje „Mūsų amatai“. Šioje
įmonėje nuteistasis dirbo iki 2016 m. lapkričio mėn., kai, sumažėjus darbų apimtims, ir nerodant noro
tobulėti, buvo iš darbo atleistas. Marijampolės pataisos namai taip pat informavo, kad turintys darbinę
motyvaciją, rodantys iniciatyvą dirbti nuteistieji visada turi galimybę įsidarbinti.
Vertinant finansinę nuteistojo padėtį laikotarpyje nuo 2015 m sausio 19 d. iki 2019 m.
balandžio 4 d. pažymėtina, kad nuteistasis yra gavęs 437,23 eurus darbo užmokesčio, 45 eurus
pataisos įstaigos skirtų piniginių išmokų ir 2402,14 eurus kitų asmenų piniginių perlaidų. Vidutiniškai
per mėnesį X pataisos įstaigos parduotuvėje apsiprekindavo už 57 eurus (dažniausiai įsigydavo
tabako gaminius).
Iš pateiktų faktinių duomenų darytina išvada, kad šiam nuteistajam, dar iki patenkant į
pataisos įstaigą, jau buvo reikalinga dantų protezavimo paslauga, tačiau X šios problemos nesprendė.
Vertinant nuteistojo finansinę padėtį bausmės atlikimo metu, aiškiai matyti, kad nuteistasis turėjo
realias finansines galimybes sutaupyti dantų protezavimui reikiamą pinigų sumą, tačiau tuo
nesirūpino, o dalį gautų pajamų išleido savo žalingiems įpročiams patenkinti.
Apibendrinant nustatytas aplinkybes, Teisingumo ministerija laikosi 2019 m. rugsėjo 13 d.
rašte Nr. (1.39E) 7R-6048 išsakytos pozicijos, kad nuteistieji, neketinantys prie savo gerovės prisidėti
patys ir tuo pačiu nepagrįstai reikalaujantys iš valstybės atitinkamų paslaugų suteikimo, akivaizdžiai
piktnaudžiauja savo teisėmis. Todėl, nepaneigiant valstybės pareigos teikti nuteistiesiems
(suimtiesiems) būtinas sveikatos priežiūros paslaugas, socialinio teisingumo prasme tokia situacija,
kai dėl teisinio nuteistojo (suimtojo) statuso šiems asmenims valstybė privalėtų laiduoti ženkliai
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didesnės apimties ir (ar) greičiau suteikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, negu jos yra prieinamos
laisvėje esantiems asmenims, negali būti toleruojama.
Kartu pabrėžtina, kad ateityje kiekvienas panašus atvejis bus vertinamas individualiai,
siekiant rasti būdų, kad nemokamos dantų protezavimo paslaugos būtų užtikrinamos tik tiems
nuteistiesiems, kurie dėl objektyvių priežasčių patys neturi (neturėjo) galimybių gauti ir sukaupti
jiems būtinoms dantų protezavimo paslaugoms apmokėti.
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