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Projekto rengėjas: Sveikatos apsaugos ministerija.
Projekto tikslas: Siekiama perduoti medicinos įrangą Palangos reabilitacijos ligoninei ir Vilniaus
universiteto ligoninei Santaros klinikoms.
Dabartinė situacija:
Vyriausybė 2020 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 458 ,,Dėl lėšų skyrimo“ skyrė Sveikatos apsaugos
ministerijai lėšų Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių
mažinimo priemonių plano priemonėms įgyvendinti Palangos reabilitacijos ligoninėje ir Vilniaus
universiteto ligoninėje Santaros klinikose. Kitais sprendimais skirta lėšų įgyvendinti atitinkamus
investicinius projektus minėtose sveikatos priežiūros įstaigose – modernizuoti ligoninių patalpas,
atnaujinti medicinos įrangą ir logistikos infrastruktūrą.
Sveikatos apsaugos ministerija, įgyvendindama Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 36 str. 2
dalies nuostatas, 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 dėl įsigytos medicinos įrangos ir
specialios technikos perdavimo minėtoms sveikatos priežiūros įstaigoms.
Projekto esmė:
Siūloma perduoti patikėjimo teise 20 metų laikotarpiui valstybei nuosavybės teise priklausantį ir
šiuo metu Sveikatos apsaugos ministerijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą:
1. viešajai įstaigai Palangos reabilitacijos ligoninei – medicininių baldų komplektus, hidromasažo
įrenginius, elektrokardiografus ir kitą medicinos įrangą (iš viso 59 turtinius vienetus, kurių bendra
įsigijimo ir likutinė vertė 174.613,55 euro, pagal 1 priedą);
2. viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms – kraujo komponentų
šaldytuvus, laboratorinius prietaisus, operacinius stalus, ultragarso aparatus ir kitą medicinos įrangą,
stelažus (iš viso 65 turtinius vienetus, kurių bendra įsigijimo ir likutinė vertė 7.864.991,39 euro, pagal
2 priedą).
Derinimas:
Projektas be pastabų suderintas su Konkurencijos taryba.
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė esminių pastabų neturi.
Atitiktis Vyriausybės programai:
Projektas Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina.
Dalykinio vertinimo išvada:
Siūlytume projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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