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Projekto rengėjas: Sveikatos apsaugos ministerija.
Projekto tikslas: Siekiama perduoti penkis dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatus Respublikinei
Šiaulių ligoninei.
Dabartinė situacija:
Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-281 patvirtinto Sveikatos
priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos apraše
nustatyta, kad VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė yra viena iš penkių pagrindinių stacionarines asmens
sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurioje yra infekcinėmis
ligomis sergantiems pacientams gydyti skirtas padalinys, teikiantis diagnostikos ir gydymo paslaugas
pacientams, kuriems įtariama ir (ar) diagnozuota COVID-19 liga. Ligoninė paslaugas teikia Šiaulių ir
Telšių apskričių pacientams, kuriems nustatyta koronaviruso infekcija, taip pat pacientams,
sergantiems kitomis ligomis, susijusiomis su kvėpavimo funkcijų nepakankamu, kuriems gydyti
reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija. Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo atitinkamais sprendimais buvo įsigyti mobilūs dirbtinės plaučių
ventiliacijos aparatai ,,iHope RS300“, penki iš jų skirti Respublikinei Šiaulių ligoninei.
Sveikatos apsaugos ministerija, siekdama užtikrinti Respublikinės Šiaulių ligoninės įstatuose
numatytą veiklos vykdymą, atsižvelgdama į antrosios COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
bangos kilimo tikimybę, ir įgyvendindama Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 36 str. 2 dalies
nuostatas, įsigaliojusias 2020 m. sausio 1 d., kuriose nustatyta, kad valstybė jai nuosavybės teise
priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą viešosioms įstaigoms, kurių savininkė (dalininkė) yra valstybė,
perduoda patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį, parengė ir teikia svarstyti atitinkamo Vyriausybės
nutarimo projektą.
Projekto esmė:
Siūloma perduoti patikėjimo teise 20 metų terminui VšĮ Respublikinei Šiaulių ligoninei jos
įstatuose šiuo metu numatytai veiklai vykdyti (išskyrus ūkinę komercinę veiklą) valstybei nuosavybės
teise priklausantį ir šiuo metu Sveikatos apsaugos ministerijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį
materialųjį turtą – penkis dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatus „iHope RS300“ (bendra įsigijimo ir
likutinė vertė – 102.850,00 euro).
Derinimas:
Projektas be pastabų suderintas su Konkurencijos taryba.
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė esminių pastabų neturi (į tikslinamojo pobūdžio pasiūlymą
bus atsižvelgta).
Atitiktis Vyriausybės programai:
Projektas tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina, bet atitinka siekius skatinti
efektyvų valstybės turto valdymą.
Dalykinio vertinimo išvada:
Siūlytume projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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