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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO
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 Vyriausybei teikia 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 Šiaulių ligoninei jos įstatuose šiuo
metu numatytai veiklai (išskyrus ūkinę komercinę veiklą) vykdyti (teikti asmens sveikatos
priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems ligomis, susijusiomis su kvėpavimo funkcijų
nepakankamumu, įskaitant įtariamų ir (ar) sergančių COVID-19 liga diagnostiką ir (ar) gydymą)
penkis dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatus „iHope RS300“.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-281
,,Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuriame nustatyta, kad
Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė (toliau – Ligoninė) yra viena iš penkių pagrindinių
stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų,
t. y. stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti asmens sveikatos priežiūros
įstaiga, kurioje yra infekcinėmis ligomis sergantiems pacientams gydyti skirtas padalinys, kurios
funkcija – diagnostikos ir gydymo paslaugų pacientams, kuriems įtariama ir (ar)
diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), teikimas pirmiau nurodyto Aprašo nustatyta
tvarka. Ligoninė taip pat yra paskirta ir paslaugas organizuojančia asmens sveikatos priežiūros
įstaiga, t. y. tretinio lygio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančia asmens
sveikatos priežiūros įstaiga, organizuojančia ir koordinuojančia asmens paslaugų teikimą Šiaulių
regione, t. y. Šiaulių ir Telšių apskrityse.
Lietuvos Respublikoje, vadovaujantis Aprašu, be Ligoninės, yra dar keturios tretinio
lygio stacionarinės paslaugų teikimą organizuojančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (Viešoji
įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno
klinikos, Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Viešoji įstaiga Klaipėdos
universitetinė ligoninė), teikiančios asmens sveikatos priežiūros paslaugas, organizuojančios
ir koordinuojančios paslaugų teikimą nustatytose veikimo teritorijose. Šios penkios asmens
sveikatos priežiūros įstaigos, įskaitant Ligoninę, konsultuoja jų veikimo teritorijoje esančias asmens
sveikatos priežiūros įstaigas, joms metodiškai vadovauja, organizuoja ir koordinuoja paslaugų
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teikimą, atlieka jų stebėseną, valdo pacientų srautus (nukreipia, priima sprendimus dėl pacientų
perkėlimo į veikimo teritorijoje esančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir kt.).
Ligoninė paslaugas teikia Šiaulių ir Telšių apskričių pacientams, kuriems nustatyta
COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), taip pat pacientams, sergantiems kitomis ligomis,
susijusiomis su kvėpavimo funkcijų nepakankamu, kuriems gydyti reikalinga dirbtinė plaučių
ventiliacija.
Projekte nurodytas turtas įsigytas 2020 m. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės
22 d. sprendimu Nr. V-1257 ,,Dėl dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų paskirstymo“ ir 2020 m.
birželio 11 d. sprendimu Nr. V-1439 ,,Dėl dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų paskirstymo“
Ligoninei skirti 5 dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai ,,iHope RS300“, todėl Ligoninė 2020 m.
rugpjūčio 11 d. raštu Nr. S-3282 ,,Dėl dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų perdavimo patikėjimo
teise pagal patikėjimo sutartį“ kreipėsi į Ministeriją dėl projekte nurodyto turto perdavimo valdyti
patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį.
Ligoninė rašte nurodė, kad prašomas perduoti turtas bus naudojamas Ligoninės pacientams,
sergantiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir kitomis ligomis, susijusiomis su kvėpavimo
funkcijų nepakankamu, gydyti. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai ,,iHope RS300“ bus
naudojami pervežant sunkios būklės pacientus įvairiems tyrimams atlikti ir į gydyti skirtas palatas.
Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai ,,iHope RS300“ yra mobilūs, todėl sunkios būklės pacientų
transportavimas taps ženkliai lengvesnis.
Ligoninėje asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos vadovaujantis Valstybinės
akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos išduota 1999 m. spalio 14 d. įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 784.
Projekte nurodyto ir planuojamo perduoti turto naudojimo paskirtis atitinka Ligoninės
veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jos steigimo dokumentuose.
Ministerija, siekdama užtikrinti Ligoninės įstatuose numatytą veiklos vykdymą, tinkamą ir
savalaikį pacientų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir kitomis ligomis,
susijusiomis su kvėpavimo funkcijų nepakankamu, gydymą, sutinka prašomą turtą perduoti valdyti
patikėjimo teise pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 20 metų laikotarpiui.
Ministerija, vadovaudamasi tuo, kas pirmiau išdėstyta, atsižvelgdama į dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) plitimo susiklosčiusias aplinkybes ir antrosios COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) bangos kilimo tikimybę, taip pat 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
savininkė (dalininkė) yra valstybė, perduoda patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį, sutinka
prašomą turtą perduoti valdyti patikėjimo teise pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 20 metų
laikotarpiui.
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.
Projektas be pastabų suderintas su Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba.
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 Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo
posistemėje (projekto Nr. 20-12789).
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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, 2 lapai.
2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m. rugsėjo 17 d. rašto
Nr. (1.1.3E-13) 10-6707 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo“
kopija, 25 lapai.
3. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2020 m. rugsėjo 21 d. rašto
Nr. (9.8E-35)6V-1321 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo“ kopija,
2 lapai.
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