LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA

2021-03-23

Nr. G-3470

DOKUMENTAS PASIRAŠYTAS
ELEKTRONINIU PARAŠU
2021-03-17 Nr. (1.1.3E-13)10-

1880

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius, tel. (8 5) 266 1400,
faks. (8 5) 266 1402, el. p. ministerija@sam.lt, http://www.sam.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188603472

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai

2021-03-

Nr. (1.1.3E-13) 10-

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
sutartis“ projektą (toliau – Projektas).
Projekto tikslas – perduoti Viešajai įstaigai Palangos reabilitacijos ligoninei ir Viešajai
įstaigai Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms jų veiklai vykdyti 20 metų valdyti,
naudoti ir disponuoti patikėjimo teise pagal valstybės turto patikėjimo sutartis valstybei
nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Ministerijos patikėjimo teise valdomą 2020 m. įsigytą
ilgalaikį materialųjį turtą (toliau – turtas).
Viešoji įstaiga Palangos reabilitacijos ligoninė (toliau – Reabilitacijos ligoninė) buvo
įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. rugpjūčio 27 d. potvarkiu Nr.
578, kurio pagrindu Ministerijai buvo perduota TSRS valstybės saugumo komiteto sanatorija
„Palanga“.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1991 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.
273 ,,Dėl Respublikinės Palangos ligoninės reabilitaciniam gydymui organizavimo“ nurodyta
buvusią sanatoriją reorganizuoti į Respublikinę Palangos reabilitacijos ligoninę ir patvirtinti jos
nuostatus. Patvirtintuose nuostatuose numatyta pagrindinė šios įstaigos funkcija – teikti sutartyse
su Ministerija ir kitomis organizacijomis numatytos apimties specializuotą reabilitacinę pagalbą.
Reabilitacijos ligoninė yra didžiausia reabilitacijos paslaugas teikianti asmens sveikatos
priežiūros įstaiga Vakarų Lietuvoje, teikianti specializuotas aukščiausio lygio reabilitacijos
paslaugas suaugusiesiems. Reabilitacijos ligoninėje teikiamos kompleksinės medicininės,
profesinės ir aktyvios reabilitacijos paslaugos. Reabilitacijos ligoninėje reabilitacijos paslaugos
teikiamos pacientams po sunkių galvos, stuburo smegenų pažeidimų, įvairių traumų, chirurginių
operacijų, taip pat pacientams, sergantiems nervų ir plaučių ligomis. Ligoninėje reabilituojama
daugiau kaip pusė visų Lietuvos Respublikos sunkiausių pacientų. Ligoninė yra visapusiškai
pritaikyta neįgaliesiems: įrengti keltuvai, pandusai, reguliuojamo aukščio spintelės, praustuvai,
ranktūriai.
Reabilitacijos ligoninėje yra 215 lovų, kurių užimtumas siekia daugiau kaip 80 procentų.
Vienu metu Reabilitacijos ligoninėje reabilitacijos paslaugos teikiamos daugiau kaip 250 ligonių.
Reabilitacijos ligoninė taip pat yra mokymo įstaigų, kuriose vykdomos sveikatos mokslų
studijų programos, – Lietuvos sporto universiteto, Klaipėdos universiteto, Valstybinės Klaipėdos
kolegijos, Valstybinės Utenos kolegijos, Valstybinės Panevėžio kolegijos, Sveikatos priežiūros ir
farmacijos specialistų kompetencijos centro – mokymosi bazė. Ligoninėje praktiką atlieka fizinės
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medicinos ir reabilitacijos gydytojai rezidentai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, slaugytojai,
masažuotojai, psichologai, socialiniai darbuotojai.
Vienintelė Reabilitacijos ligoninės dalininkė (savininkė) yra Lietuvos valstybė, o
Reabilitacijos ligoninės dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendinanti institucija –
Ministerija.
Nuo Reabilitacijos ligoninės įregistravimo šios įstaigos veiklos ir funkcijos nepakito.
Projekto 1 priede nurodytas turtas, kurį numatoma perduoti Reabilitacijos ligoninei valdyti
patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį, bus naudojamas pacientams, kuriems būtina
reabilitacijos programa, gydyti.
1980 m. veiklą pradėjo Respublikinė klinikinė ligoninė, kuri 1998 m. reorganizuota į
Viešąją įstaigą Vilniaus universiteto ligoninę Santariškių klinikas.
2011 m. Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Vaikų ligoninė, Viešoji įstaiga Valstybinis
patologijos centras bei Viešoji įstaiga Respublikinė tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinė
ligoninė tapo Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialais.
2016 m. Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų steigėjų
sprendimu Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninės (Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto
ligoninės Santariškių klinikų filialo) veikla nutraukta. Filialo funkcijas perėmė atitinkami
Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų padaliniai. Tais pačiais
metais Viešojoje įstaigoje Vilniaus universiteto ligoninėje Santariškių klinikose buvo įkurtas ir
pradėjo veikti Santaros vaisingumo centras – pirmoji Lietuvoje valstybinė universiteto ligoninė,
kurioje teikiamos aukščiausio lygio paslaugos: nevaisingumo diagnostika, gydymas ir pagalbinis
apvaisinimas, lytinių ląstelių bankas, preimplantacinė genetinė diagnostika, procedūros su donorų
lytinėmis ląstelėmis, onkologinių pacientų vaisingumo išsaugojimas.
Nuo 2017 m. gegužės 1 d. Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių
klinikos pakeitė pavadinimą ir vadinasi Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros
klinikos (toliau – Santaros klinikos).
2019 m. Vaikų ligoninė, Santaros klinikų filialas, integravosi į Santaros klinikas ir šiuo
metu bendroje Santaros klinikų centrų struktūroje veikia šeši Vaikų ligoninės vaikų sveikatos
priežiūros paslaugas teikiantys centrai.
Santaros klinikos yra viena didžiausių ligoninių Lietuvos Respublikoje, teikianti
aukščiausio lygio specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei vykdanti nuolatinį
pedagoginį bei mokslinį tiriamąjį darbą. Santaros klinikose būtinąją ir planinę pagalbą teikia
aukščiausios kvalifikacijos gydytojai bei slaugytojai. Konsultacijų poliklinikoje konsultuoja bei
toliau gydyti siunčia patyrę antrinio ir tretinio lygio specialistai-konsultantai.
Santaros klinikose dirba 5 920 darbuotojų, iš jų 1 665 gydytojai, 2 202 slaugytojai ir kiti
aukštos kvalifikacijos specialistai. Pagalbą pacientams teikia daugiau kaip 350 profesoriaus ir
daktaro laipsnį turinčių medikų bei 4 akademikai. Ne viena dešimtis Santaros klinikų medikų yra
įvertinti aukščiausiais Lietuvos Respublikos apdovanojimais. Santaros klinikose dirba daugumos
medicinos sričių gydymo, slaugos bei reabilitacijos specialistai ir specialistai, kurie rūpinasi
pacientais po sunkių ligų, operacijų bei fizinės negalios atvejais. Santaros klinikose gydomi
Lietuvos Respublikos bei tam tikrais atvejais užsienio valstybių piliečiai, kurie dėl kvalifikuotos,
šiuolaikiškos, Europos reikalavimus atitinkančios medicinos pagalbos vis dažniau renkasi
Santaros klinikas.
Venas iš pagrindinių Santaros klinikų tikslų – vystyti, plėtoti ir puoselėti pažangų ir
lyderiaujantį Lietuvoje sveikatos priežiūros, mokymo ir mokslo įstaigų kompleksą. Santaros
klinikose įdiegtos naujausios informacinės technologijos: skaitmeninė vaizdinė radiologija,
elektroninė pacientų ligos istorija, internetinė paciento kortelė, išankstinės elektroninės
registracijos sistema ir kt.
Santaros klinikose per metus vidutiniškai gydoma apie 1 mln. ambulatorinių ir apie 82
tūkst. stacionarinių pacientų, atliekama apie 2 mln. tyrimų ir daugiau kaip 40 tūkst. įvairių
sudėtingų operacijų. Kasmet Santaros klinikose pasaulį išvysta apie 3,5 tūkst. naujagimių.
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Santaros klinikose per metus atliekama vidutiniškai apie 250 širdies, ragenos, simultaninių,
inkstų, kepenų bei giminingų ir negiminingų donorų kaulų čiulpų transplantacijų. Net 60 proc.
visų šalyje vykdomų audinių ir organų transplantacijų yra atliekama Santaros klinikose. Santaros
klinikos yra vienintelė Lietuvos Respublikos gydymo įstaiga, kurioje atliekamos sudėtingiausios
vaikų ir naujagimių širdies operacijos.
Santaros klinikų, kurių dalininkai yra Vilniaus universitetas ir Ministerija, veikla apima
praktinę bei mokslo mediciną, studentų, rezidentų mokymą, gydytojų tobulinimą, šiuolaikinę
vadybą bei modernius informacinių technologijų sprendimus.
Santaros klinikos bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių universitetų ligoninėmis,
įvairiomis visuomeninėmis organizacijomis, pacientų bei medikų asociacijomis.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 458 ,,Dėl lėšų
skyrimo“ (toliau – Nutarimas) iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų Ministerijai, kaip asignavimų
valdytojai, Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių
mažinimo priemonių plano 4 tikslo „Skatinti ekonomiką“ priemonei „Spartinti investicijų
programas – skirti papildomų lėšų“ įgyvendinti skirtos lėšos.
Nutarimo priede nurodyti investicijų projektai, kuriems įgyvendinti Ministerijai skirtos
lėšos (,,Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų medicinos technikos ir
technologijų atnaujinimas“, Nutarimo priedo 8.3 papunktis, skirta 7 270 tūkst. Eur; ,,Ląstelių
terapijos centro sukūrimas Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose“,
(Nutarimo priedo 8.6 papunktis, skirta 786 tūkst. Eur; ,,Inovatyvių reabilitacijos technologijų
plėtra ir reabilitacijos prieinamumo gerinimas pacientų, turinčių stuburo degeneracinius
susirgimus, negaliai mažinti ir gyvenimo kokybei gerinti Viešojoje įstaigoje Palangos
reabilitacijos ligoninėje“, Nutarimo priedo 8.13 papunktis, skirta 74 tūkst. Eur; ,,Vyresnio amžiaus
žmonių, sergančių judamojo atramos aparato ligomis, reabilitacijos paslaugų prieinamumo
gerinimas Viešojoje įstaigoje Palangos reabilitacijos ligoninėje“, Nutarimo priedo 8.14 papunktis,
skirta 461 tūkst. Eur; ,,Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų
logistikos ir sandėliavimo patalpų atviroje daugiaaukštėje automobilių saugykloje Vilniuje,
Santariškių g. 16, įrengimas“, Nutarimo priedo 8.36 papunktis, skirta 123 tūkst. Eur).
Projekto 1 priedo 1–50 punktuose nurodytas turtas įsigytas įgyvendinant Reabilitacijos
ligoninės vykdytą investicijų projektą ,,Vyresnio amžiaus žmonių, sergančių judamojo atramos
aparato ligomis, reabilitacijos paslaugų prieinamumo gerinimas Viešojoje įstaigoje Palangos
reabilitacijos ligoninėje“. Investicinio projekto tikslas – padidinti Reabilitacijos ligoninės teikiamų
II, III lygio stacionarinės ir ambulatorinės suaugusiųjų reabilitacijos paslaugų vyresnio amžiaus
(vyresnių kaip 60 metų amžiaus) žmonėms, sergantiems judamojo atramos aparato ligomis,
kokybę bei prieinamumą. Investicinio projekto uždavinys – modernizuoti Reabilitacijos ligoninės
patalpas ir atnaujinti medicinos įrangą.
Projekto 1 priedo 51–59 punktuose nurodytas turtas įsigytas įgyvendinant Reabilitacijos
ligoninės vykdytą investicijų projektą ,,Inovatyvių reabilitacijos technologijų plėtra ir
reabilitacijos prieinamumo gerinimas pacientų, turinčių stuburo degeneracinius susirgimus,
negaliai mažinti ir gyvenimo kokybei gerinti Viešojoje įstaigoje Palangos reabilitacijos
ligoninėje“. Investicinio projekto tikslas – pagerinti Reabilitacijos ligoninės teikiamų II, III lygio
stacionarinės ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugų, susijusių su degeneraciniais stuburo
susirgimais, kokybę ir prieinamumą. Investicinio projekto uždavinys – įsigyti naują įrangą
reabilitacijos paslaugoms teikti.
Projekto 2 priedo 1–27 punktuose nurodytas turtas įsigytas įgyvendinant Santaros klinikų
vykdytą investicijų projektą ,,Ląstelių terapijos centro sukūrimas Viešosios įstaigos Vilniaus
universiteto ligoninės Santaros klinikose“. Investicinio projekto tikslas – pagerinti sveikatos
priežiūros paslaugas, sukuriant bei įdiegiant pažangius ląstelių terapijos metodus, įgalinančius
suteikti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems
onkohematologinėmis ligomis, kurioms alternatyvaus gydymo nėra. Investicinio projekto
uždavinys – sukurti Santaros klinikose infrastruktūrą bei įdiegti inovatyvias genų terapijos ląstelių
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technologijas, skirtas pacientams, sergantiems onkohematologinėmis ligomis, kurios kelia grėsmę
gyvybei ir neturi alternatyvaus gydymo, gydyti.
Projekto 2 priedo 28–29 punktuose nurodytas turtas įsigytas įgyvendinant Santaros klinikų
vykdomą investicijų projektą ,,Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų
logistikos ir sandėliavimo patalpų atviroje daugiaaukštėje automobilių saugykloje Vilniuje,
Santariškių g. 16, įrengimas“. Investicinio projekto tikslas – užtikrinti tinkamas asmeninių
apsaugos priemonių bei diagnostikos ir gydymo priemonių sandėliavimo sąlygas Santaros
klinikose. Investicinio projekto uždavinys – įrengti sandėliavimo patalpas.
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“ patvirtintame Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatyta, kad Santaros
klinikos 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, kurio funkcija – diagnostikos ir gydymo
paslaugų pacientams, kuriems įtariama ir (ar) diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija), teikimas pirmiau nurodyto Aprašo nustatyta tvarka.
Apraše nustatyta, kad ir Santaros klinikos yra paskirtos paslaugas organizuojančia asmens
sveikatos priežiūros įstaiga, t. y. ji yra tretinio lygio stacionarines asmens sveikatos priežiūros
paslaugas teikianti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, organizuojanti ir koordinuojanti paslaugų
teikimą nustatytoje veikimo teritorijoje. Santaros klinikų veikimo teritorija yra Vilniaus regionas,
t. y. Vilniaus ir Alytaus apskritys.
Lietuvos Respublikoje, vadovaujantis Aprašu, be Santaros klinikų, yra dar keturios tretinio
lygio stacionarinių paslaugų teikimą organizuojančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos
(Lietuvos sveikatos universiteto ligoninė Kauno klinikos, Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio
ligoninė, Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė, Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetinė
ligoninė). Šios penkios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, įskaitant Santaros klinikas,
konsultuoja jų veikimo teritorijoje esančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, joms metodiškai
vadovauja, organizuoja ir koordinuoja paslaugų teikimą, atlieka jų stebėseną, valdo pacientų
srautus (nukreipia, priima sprendimus dėl pacientų perkėlimo į veikimo teritorijoje esančias
asmens sveikatos priežiūros įstaigas), organizuoja iš valstybės rezervo gautų asmeninių apsaugos
priemonių ir diagnostikai bei gydymui reikalingų medicinos priemonių paskirstymą jų veikimo
teritorijoje esančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir kt.
Per aštuonis 2020 m. mėnesius Santaros klinikose sandėliuojamų asmeninių apsaugos
priemonių skaičius išaugo beveik 2 mln. vienetų, t. y. 6,5 karto daugiau nei buvo iki COVID-19
ligos (koronaviruso infekcijos). Santaros klinikose esančios sandėliavimo patalpos yra per mažos
tokiems kiekiams saugoti, todėl šiuo metu naudojamos net 35 skirtingos patalpos 6 skirtinguose
Santaros klinikų korpusuose. Tik 30 proc. sandėliuoti naudojamų patalpų yra tinkamos šiai
paskirčiai. Didelis sandėliavimo patalpų išskaidymas labai apsunkina efektyvią priemonių
logistiką, padidina sandėliavimo ir logistikos kaštus. Planuojama, kad artimiausiu metu apsaugos,
diagnostikos ir COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) gydyti skirtų priemonių poreikis
nemažės, tikėtina, kad plintant virusui, tik didės.
Vykdant investicijų projektą ,,Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros
klinikų logistikos ir sandėliavimo patalpų atviroje daugiaaukštėje automobilių saugykloje Vilniuje,
Santariškių g. 16, įrengimas“ įrengtos sandėliavimo patalpos užtikrins tinkamą medicininių
priemonių laikymą, sudarys prielaidas efektyviai paskirstyti priemones Santaros klinikų skyriams,
ir tai sudarys sąlygas nepertraukiamai teikti sveikatos priežiūros paslaugas pasaulinės COVID19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos metu.
Projekto 2 priedo 30–65 punktuose nurodytas turtas įsigytas įgyvendinant tęstinį Santaros
klinikų vykdomą investicijų projektą ,,Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros
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klinikų medicinos technikos ir technologijų atnaujinimas“. Pagrindinis šio investicinio projekto
tikslas – gerinti Santaros klinikų teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir
prieinamumą. Kiti tikslai – užtikrinti gydymą, besiremiantį šiuolaikiniais gydymo metodais,
naudojant moderniausią medicinos įrangą; didinti Santaros klinikų galimybes pritraukti
kvalifikuotą personalą ir kt. Viena iš numatytųjų investicinio projekto įgyvendinti veiklų –
medicinos įrangos įsigijimas.
Reabilitacijos ligoninė dėl turto, nurodyto Projekto 1 priede, perdavimo valdyti patikėjimo
teise pagal patikėjimo sutartį į Ministeriją kreipėsi 2020 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. (1.10)-S-141
,,Prašymas perduoti valdyti 2020 metais įsigytą turtą patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį“,
2020 m. spalio 19 d. raštu Nr. (1.10)-S-172 ,,Prašymas perduoti valdyti 2020 metais įsigytą turtą
patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį“, 2020 m. lapkričio 18 d. raštu Nr. (1.10)-S-197
,,Prašymas perduoti valdyti 2020 metais įsigytą turtą patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį“ ir
2020 m. gruodžio 29 d. raštu Nr. (1.10)-S-225 ,,Prašymas perduoti valdyti 2020 metais įsigytą
turtą patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį“.
Reabilitacijos ligoninė pirmiau minėtuose raštuose nurodė, kad turtas, įsigytas pagal tarp
Ministerijos
ir
Reabilitacijos
ligoninės
2020
m.
gegužės
22
d.
sudarytą
Inovatyvių reabilitacijos technologijų plėtros ir reabilitacijos prieinamumo gerinimo pacientų,
turinčių stuburo degeneracinius susirgimus, negaliai mažinti ir gyvenimo kokybei gerinti
Viešojoje įstaigoje Palangos reabilitacijos ligoninėje investicijų projekto įgyvendinimo sutartį Nr.
S-99 ir Vyresnio amžiaus žmonių, sergančių judamojo atramos aparato ligomis, reabilitacijos
paslaugų prieinamumo gerinimo Viešojoje įstaigoje Palangos reabilitacijos ligoninėje investicijų
projekto įgyvendinimo sutartį Nr. S-100, bus naudojamas Reabilitacijos ligoninės pacientams,
kurių gydymą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų apmoka teritorinės ligonių kasos,
gydyti.
Santaros klinikos dėl turto, nurodyto Projekto 2 priede, perdavimo valdyti patikėjimo teise
pagal patikėjimo sutartį į Ministeriją kreipėsi 2021 m. sausio 21 d. raštu Nr. SR-370 ,,Dėl turto
perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį“.
Santaros klinikos rašte nurodė, kad prašomas perduoti turtas bus naudojamas Santaros
klinikų medicinos technikai ir technologijoms atnaujinti, ląstelių terapijos centrui sukurti bei
Santaros klinikų logistikos ir sandėliavimo patalpoms atviroje daugiaaukštėje automobilių
saugykloje, esančioje Vilniuje, Santariškių g. 16, įrengti.
Projekte nurodyto ir planuojamo perduoti turto naudojimo paskirtis atitinka Reabilitacijos
ligoninės ir Santaros klinikų veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jų steigimo dokumentuose ir teisės
aktuose.
Ministerija, vadovaudamasi tuo, kas pirmiau išdėstyta, siekdama užtikrinti Reabilitacijos
ligoninės ir Santaros klinikų įstatuose numatytos veiklos vykdymą, tinkamą ir savalaikį pacientų,
kurie gydomi šiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, gydymą, atsižvelgdama į Lietuvos
Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 36 straipsnio 2 dalį, įsigaliojusią 2020 m.
birželio 25 d., kurioje nustatyta, kad valstybė jai nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį
turtą LNSS asmens ir (ar) visuomenės sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms, kurių savininkė
(dalininkė) yra valstybė, perduoda patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį, sutinka jų prašomą
turtą perduoti valdyti patikėjimo teise pagal valstybės turto patikėjimo sutartis 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.
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Projekto nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai. 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) (projekto Nr. 21-20589).
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 sutartis“ projektas, 9 lapai.
2.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2021 m. vasario 27 d. rašto
Nr. (1.1.3E-13) 10-1349 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo“
kopija, 399 lapai.
3.
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2020 m. kovo 10 d. rašto
Nr. (2.30Mr-43)6V-298 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo“
kopija, 2 lapai.

Sveikatos apsaugos ministras

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

