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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija), vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 36 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 10
straipsnio 4 dalimi ir Valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16
„Dėl Valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn“, nuostatomis,
parengė ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai teikia derinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal
valstybės turto patikėjimo sutartį“ projektą (toliau – Projektas).
Projekto tikslas – perduoti Viešajai įstaigai Respublikinei Panevėžio ligoninei (toliau –
Ligoninė) „Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos paslaugų
efektyvumo didinimas ir kokybės gerinimas“ projektui įgyvendinti ir kitai jos įstatuose šiuo metu
numatytai veiklai (išskyrus ūkinę komercinę veiklą) vykdyti valstybei nuosavybės teise
priklausantį ir šiuo metu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patikėjimo teise
ilgalaikį materialųjį turtą, t. y. 1 (vieną) skaitmeninį mamografą ,,Mammograph D-TOMO (toliau
– turtas), 20 metų valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal valstybės turto
patikėjimo sutartį.
Nepaisant tobulėjančių diagnostikos metodų ir gydymo būdų Lietuvoje, kaip ir visame
pasaulyje, krūties vėžys išlieka viena dažniausių moterų ligų. Kiekvienais metais ši liga nusineša
šimtus gyvybių. Laiku pastebėjus ligą, jai galima užkirsti kelią, nes daugiau kaip 95 proc. moterų,
sergančių pirmos stadijos krūties vėžiu, visiškai išgydomos. Remiantis įvairių šalių duomenimis
(Suomijoje, Švedijoje, Kanadoje, JAV ir kt.), įdiegus prevencinę programą mirtingumas nuo
krūties vėžio per 5 m. sumažėjo apie 30 proc.
Lietuvoje šiuo metu vykdoma Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio
finansavimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m.
rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-729 ,,Dėl Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio
finansavimo programos patvirtinimo“ (toliau – Programa).
Turtas įsigytas 2020 m. Finansavimas turtui įsigyti skirtas 2018 m. gruodžio 14 d. sutartimi
Nr. 08.1.3-CPVA-V-606-03-0001 „Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondo lėšų bendrai
finansuojamo projektu Nr. 08.1.3-CPVA-V-606-03-0001 „Atrankinės mamografinės patikros dėl
krūties vėžio finansavimo programos paslaugų efektyvumo didinimas ir kokybės gerinimas“
(toliau – Projektas), sudaryta tarp Ministerijos ir Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo
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agentūros, kurią vykdant ir siekiant įgyvendinti atrankinės mamografinės patikros dėl krūties
vėžio finansavimo programos paslaugų efektyvumo didinimo ir kokybės gerinimo projektą ir
pagerinti atrankinės mamografinės patikros paslaugos kokybę, įsigyta 10 naujų skaitmeninių
mamografų.
Turtas Ligoninei paskirtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m.
birželio 8 d. įsakymu Nr. V-681 ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo
priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 „Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir
gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3
patvirtinimo“, kuris suderintas su Viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra (Viešosios
įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2018 m. gegužės 23 d. raštas Nr. 2018/2-3031) ir
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m.
gegužės 22 d. raštas Nr. (9.8-35) 6V-1306).
Ligoninė 2020 m. rugpjūčio 5 d. raštu Nr. S-3229 ,,Dėl skaitmeninio mamografo
perdavimo valdyti patikėjimo teise“ kreipėsi į Ministeriją dėl turto perdavimo pagal patikėjimo
sutartį.
Ligoninė pirmiau minėtu raštu informavo, kad turtas bus naudojamas atrankinės
mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos ir kitoms stacionarinėms ir
ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūroms paslaugoms, skirtoms Panevėžio, Utenos, Šiaulių ir
kitų apskričių gyventojams, teikti.
Siekiant aptikti krūties vėžį ankstyvose stadijose, kol dar jis nejuntamas kliniškai,
skaitmeninis mamografas MAMMOGRPH D-TOMO bus naudojamas mamogramoms pagal
Programą atlikti. Skaitmeninis mamografas MAMMOGRPH D-TOMO, turintis tomosintezės
funkcija, bus naudojamas ne tik mamogramoms pagal Programą atlikti, bet ir pagreitins ir pagerins
papildomą ištyrimą moterų, kurioms atrankinės mamogramos buvo nepakankamai informatyvios,
bei bus naudojamas moterims, turinčioms padidintą riziką susirgti krūties vėžiu, tirti.
Turto naudojimo tikslas ir naudojimo paskirtis atitinka Ligoninės veiklos sritis ir tikslus,
nustatytus Ligoninės įstatuose.
Ministerija, siekdama užtikrinti Ligoninės įstatuose numatytą veiklos vykdymą, tinkamą
Programos ir Projekto įgyvendinimą, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros
įstaigų įstatymo 36 straipsnio 2 dalį, įsigaliojusią 2020 m. sausio 1 d., kurioje nustatyta, kad
valstybė jai nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą viešosioms įstaigoms, kurių
savininkas (dalininkas) yra valstybė, perduoda patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį, sutinka
prašomą turtą perduoti valdyti patikėjimo teise pagal valstybės turto patikėjimo sutartį.
Ministerija, vadovaudamasi tuo, kas pirmiau išdėstyta, Lietuvos Respublikos
konkurencijos tarybos prašo įvertinti teikiamą derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo
„Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo
sutartį“ projektą ir pateikti išvadą.
Projektas yra individualus teisės aktas, todėl vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo
poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario
26 d. nutarimu Nr. 276 ,,Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos
patvirtinimo“, 4 punktu, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma nerengiama.
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Neigiamų pasekmių nenumatoma. Projektui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų
nereikės.
Projekto nuostatos atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą. Projektas
neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų.
Priėmus projektą, priimti naujų teisės aktų, keisti ar pripažinti netekusiais galios
galiojančių teisės aktų nereikės.
Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės aktų informacinėje
sistemoje (TAIS).
Projektą parengė Ministerijos Valstybės turto valdymo skyriaus (vedėjas Andriejus
Bielinskis, tel. (8 5) 266 1448, el. p. Andriejus.Bielinskis@sam.lt) vyriausioji specialistė Liubava
Uzielienė (tel. (8 5) 266 1450, el. p. Liubava.Uzieliene@sam.lt).
PRIDEDAMA:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybei nuosavybės teise
priklausančio turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį“ projektas, 1 lapas.
2. VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės 2020 m. rugpjūčio 5 d. rašto Nr. S-3229 ,,Dėl
skaitmeninio mamografo perdavimo valdyti patikėjimo teise“ kopija, 1 lapas.

Sveikatos apsaugos ministras

Liubava Uzielienė, tel. (8 5) 266 1450, el. p. liubava.uzieliene@sam.lt

Aurelijus Veryga

Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO
PAGAL VALSTYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ
Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 36
straipsnio 2 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi ir įgyvendindama Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 16 „Dėl Valstybės turto
perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“
nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
1. Perduoti Viešajai įstaigai Respublikinei Panevėžio ligoninei jos įstatuose šiuo
metu numatytai veiklai vykdyti (išskyrus ūkinę komercinę veiklą) valstybei nuosavybės teise
priklausantį ir šiuo metu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patikėjimo
teise ilgalaikį materialųjį turtą – 1 (vieną) skaitmeninį mamografą „Mammograph D-TOMO“,
kurio inventorinis Nr. IT-000025, įsigijimo ir likutinė vertė 2020 m. rugpjūčio
31 d. – 166 365,32 (vienas šimtas šešiasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt penki
eurai ir trisdešimt du centai) eurų, valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal
valstybės turto patikėjimo sutartį 20 metų.
2. Pavesti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pasirašyti 1 punkte
nurodyto turto patikėjimo sutartį.

Ministras Pirmininkas

Sveikatos apsaugos ministras

VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė
Siunčiama
2020-08-05 Nr. S-3229
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