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 DIENOTVARKĖ:

1.Pagrindinės sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų teikimo laisvės atėmimo vietose 
problemos.
2. Užkrečiamųjų ligų valdymo problemos.
3. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo laisvės atėmimo vietose teisiniai aspektai.
4.  Kiti klausimai.
 

SVARSTYTA:
 

1. Pagrindinės sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų teikimo laisvės atėmimo 
vietose problemos.

        Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Sveikatos 
priežiūros skyriaus vedėja Birutė Semėnaitė pristatė Lietuvos bausmių vykdymo sistemą ir 
pagrindines asmens sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų teikimo laisvės atėmimo vietų 
įstaigose problemas.
        Posėdžio pirmininkas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos viceministras  Erikas 
Mačiūnas pasiteiravo, koks yra asmens sveikatos priežiūros darbuotojų laisvės atėmimo vietose 
statusas ar tai dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės tarnautai, statutiniais valstybės tarnautojai.



Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius 
Artūras Norkevičius informavo, kad didžioji dalis darbuotojų yra dirbantys pagal darbo sutartį 
-  tai reiškia , kad jiems atlyginimas mokamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo 
apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ ir toks atlyginimas yra nekonkurencingas darbo rinkoje.
        Vilniaus priklausomybių ligų centro direktoriaus pavaduotoja Aušra Širvinskienė pasiūlė 
pritraukti gydytojus darbui laisvės atėmimo vietose, kreipiantis į Lietuvos jaunųjų gydytojų 
asociaciją bei Lietuvos psichiatrų asociaciją.
        Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos LNSS koordinavimo ir sveikatos 
priežiūros įstaigų valdybos Pirminio lygio koordinavimo skyriaus vedėjas Arūnas Anužis 
pasiteiravo, kaip vyksta Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškėse statybos darbai.
        Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Sveikatos 
priežiūros skyriaus vedėja Birutė Semėnaitė informavo, kad jau baigti infekcinių ligų poskyrio 
statybų darbai, kitų padalinių statybos darbus planuojama baigti 2016 metais.
        Posėdžio pirmininkas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos viceministras Erikas 
Mačiūnas pasiūlė svarstyti galimybę dalyvauti valstybės kapitalo investiciniuose projektuose, 
kurie pagal valdymo sritį yra priskirti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai.
 

2. Užkrečiamųjų ligų valdymo problemos.
 
        Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius Saulius Čaplinskas pristatė Užkrečiamųjų 
ligų valdymo problemas Lietuvoje (pridedama).
 

3. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo laisvės atėmimo vietose teisiniai aspektai.
        Koalicijos „Galiu gyventi“ direktorė Jurgita Poškevičiūtė pristatė sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo laisvės atėmimo vietose teisinius aspektus (pridedama).
 

4. Kiti klausimai.
 

Posėdžio pirmininkas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos viceministras Erikas 
Mačiūnas pasiūlė kitą darbo grupės susitikimą organizuoti Pravieniškių pataisos namų - 
atvirojoje kolonijoje.

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius 
Artūras Norkevičius pritarė pasiūlymui ir paprašė pasitarimų su Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministerijai pavaldžių įstaigų metu informuoti medikus apie galimybę įsidarbinti 
laisvės atėmimo vietose.

Posėdžio pirmininkas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos viceministras Erikas 
Mačiūnas pasiūlė svartyti galimybę keisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. 
nutarimą Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos 
tobulinimo“, siekiant sudaryti galimybę biudžetinėms įstaigoms konkuruoti darbo rinkoje, bei 
ieškoti būdų laisvės atėmimo vietose vaistų ir medicinos pagalbos priemonėms taikyti lengvatinį 



5 procentų PVM tarifą.
ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacijos „Demetra“ atstovė Loreta 

Stonienė atkreipė darbo grupės dėmesį žmogaus teises laisvės atėmimo vietose ir paragino 
nepamiršti problemų susijusių su farmakoterapinio gydymo opioidiniais vaistiniais preparatais 
(metadonu) asmenims, sergantiems priklausomybe nuo narkotikų prieinamumu.

 
 
NUTARTA:

1. Kitą darbo grupės susitikimą organizuoti Pravieniškių pataisos namų - atvirojoje 
kolonijoje, suderinus susitikimo datą.

2. Svartyti galimybę dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo 
Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos 
tobulinimo“ pakeitimo ir ieškoti galimybių laisvės atėmimo vietose vaistams ir medicinos 
pagalbos priemonėms taikyti lengvatinį 5 procentų PVM tarifą.

3. Darbo grupės nariams teikti siūlymus el. paštu dėl sveikatos priežiūros ir socialinių 
paslaugų, teikiamų asmenims, laikomiems laisvės atėmimo vietose gerinimo.

4. Persiusti darbo grupės nariams 2010 m. vasario 22 d. Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro įsakymu Nr. V-157 sudarytos darbo grupės pateiktas išvadas 
dėl įkalintų asmenų, kurie priklauso nuo narkotikų ir (arba) serga ŽIV (AIDS) liga, 
diagnostikos bei gydymo prieinamumo ir kokybės gerinimo.

 
 

Posėdžio pirmininkas                                                          Erikas Mačiūnas
 

Posėdžio sekretorius                                                            Karolis Lebednikas
 


