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Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba išnagrinėjo Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos (toliau – Ministerija) 2021 m. lapkričio 15 d. raštu Nr. 10-5977 pateiktą derinti
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto
perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartis“ projektą, kuriuo numatoma perduoti Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms ir viešajai įstaigai Vilniaus universiteto
ligoninei Santaros klinikoms jų įstatuose šiuo metu numatytai veiklai (išskyrus ūkinę komercinę
veiklą) vykdyti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Ministerijos patikėjimo teise
valdomą ilgalaikį materialųjį turtą – transportines ekstrakorporines membranines oksigenacijos
sistemas „Cardiohelp“, ir pagal kompetenciją pastabų ir pasiūlymų dėl jo neturi.
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Medeina Augustinavičienė

Ieva Michailovaitė, tel. (8 5) 261 3157, el. p. Ieva.Michailovaite@kt.gov.lt
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