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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 

STUDENTŲ ATSTOVYBĖ 

 

POZICIJA 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS 

RESPUBLIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367 15 STRAIPSNIO 

PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-348“ PROJEKTO. 

Kaunas 

2021 m. spalio 07 d. 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Rezidentų Taryba teikia savo nuomonę dėl Lietuvos Respublikos 

vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 15 

straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-348” projekto.  

 Dėl terminuotų darbo sutarčių su universitetų ligoninių sveikatos priežiūros specialistais 

 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Rezidentų Taryba pritaria terminuotų sutarčių su 

universitetų ligoninių sveikatos priežiūros specialistais, einančiais pareigas, kurioms būtina medicinos 

praktikos ar odontologijos praktikos licencija, sudarymui, nes toks reglamentavimas:  

1. Palankus jauniems sveikatos priežiūros specialistams. 5 metus trunkanti sveikatos specialisto 

kadencija užtikrina, kad nuolatos atsiranda laisvos pozicijos į kurias gali kandidatuoti sveikatos priežiūros 

specialistai iš kitų gydymo įstaigų ar ką tik rezidentūrą baigę jauni specialistai. Ši tvarka sudaro galimybes 

tęsti karjerą universitetinėse ligoninėse, konkurso nuostatai turi užtikrinti, kad į universitetines gydymo 

įstaigas priimami aukščiausios kvalifikacijos specialistai. 

2. Sudaro sąlygas sveikatos priežiūros specialistų kartų kaitai. Iki 1992 m. įsigaliojusių teisės aktų 

įsidarbinę gydytojai su universitetinėmis ligoninėmis yra sudarę neterminuotas darbo sutartis. 

Neterminuotos darbo sutartys gerokai apribos geriausių sveikatos priežiūros specialistų rotacijos galimybę 

universitetinėje ligoninėje. Dėl šios situacijos jauni, aukštos kvalifikaciją įgiję sveikatos priežiūros 

specialistai negali įsidarbinti universitetinėse ligoninėse.  

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Rezidentų Taryba mano, kad jaunieji sveikatos priežiūros 

specialistai – gydytojai rezidentai – turėtų būti įtraukti į šio įstatymo pakeitimo svarstymą. Išreiškiame 

susirūpinimą, kad planuojamos pertvarkos gali apriboti jaunųjų gydytojų galimybes įsidarbinti aukščiausio 

lygio gydymo įstaigose. 
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Jauni sveikatos priežiūros specialistai turi galimybę dalį savo rezidentūros studijų praleisti užsienio 

valstybėse, ten išmokti naujų diagnostikos ir gydymo metodikų. Universitetinėse ligoninėse yra suteikiama 

galimybė dalyvauti tarptautinėse konferencijose, prisidėti prie mokslinių tyrimų vykdomų Universitete. 

Tai ypatingai svarbu diegiant inovacijas universitetinėse ligoninėse ir užtikrinant aukščiausios kokybės 

paslaugas Lietuvos Respublikoms piliečiams. Todėl prašome atsižvelgti į jaunųjų gydytojų interesą bei 

persvarstyti įstatymo pataisą dėl terminuotų darbo sutarčių universitetinėse ligoninėse. 

 

 

 

LSMU Studentų atstovybės prezidentė      Evelina Alūzaitė 

 

 

LSMU Studentų atstovybės Rezidentų tarybos pirmininkas    Mindaugas Stonis 
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