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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1584/2012, ko apvienības „Pozityvus gyvenimas” („Pozitīva 
dzīve”) vārdā iesniedza Lietuvas valstspiederīgais Jurgis Andriuška, par HIV 
profilakses pasākumiem Lietuvā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pievēršas cilvēku, kuriem ir diagnosticēts HIV/AIDS, dzīvei 
Lietuvā, paužot bažas par spēkā esošajām profilakses programmām paredzētā finansējuma 
samazināšanu. Viņš uzskata, ka Lietuvā īstenotā politika saistībā ar profilaksi, cilvēku, kuriem 
ir diagnosticēts HIV/AIDS, ārstēšanu, aprūpi un atbalstu neatbilst Eiropas Savienības, 
Pasaules Veselības organizācijas un Apvienoto Nāciju Organizācijas HIV/AIDS apkarošanas 
programmas nostādnēm. Lietuvas valdība neefektīvi izmanto pastāvošos finanšu mehānismus, 
jo īpaši ES Struktūrfondus, lai finansētu projektus, kurus ir sagatavojuši pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju pārstāvji, un atrisinātu problēmas saistībā ar piekļuvi profilakses, 
ārstēšanas, aprūpes un atbalsta pakalpojumiem un līdzekļiem HIV/AIDS slimniekiem. HIV 
pārbaude Lietuvā ir maksas pakalpojums, un tas kavē savlaicīgu infekcijas atklāšanu. ARV 
(antiretrovirālās) terapijas nozīmēšanu Lietuvā regulē CD4 līmenī + šūnas „mazāk nekā 200”. 

Lūgumraksta iesniedzējs pieprasa atcelt Lietuvas valdības dekrētu Nr. V155 attiecībā uz CD4 
skaitu, kā arī nodrošināt pienācīgu finansējumu HIV profilaksei, ārstēšanai, aprūpei un 
slimnieku atbalstam, uzlabotu antiretrovirālās terapijas (ART) ievērošanu, bezmaksas HIV 
pārbaudes un daudz efektīvāku valsts reakciju uz HIV izplatību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 22. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā
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HIV/AIDS jautājuma risināšana ir viena no Eiropas Komisijas galvenajām prioritātēm. 
Eiropas Komisijas darbības pamatojas uz Komisijas paziņojumu par HIV/AIDS apkarošanu 
Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs laikposmā no 2009. līdz 2013. gadam1 un Komisijas 
paziņojumu „Eiropas rīcības programma cīņai ar HIV/AIDS, malāriju un tuberkulozi, veicot 
ārējas darbības (2007–2011)”2. Tomēr dalībvalstis ir atbildīgas par veselības sistēmu 
organizāciju un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.
Tādēļ Komisija lūgumraksta iesniedzēja vārdā nevar iejaukties to jautājumu risināšanā, kuri ir 
dalībvalstu veselības iestāžu ekskluzīvā kompetencē.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0569:LV:NOT
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0179:LV:NOT


