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Prienų rajono savivaldybės tarybai

SPRENDIMO „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE
PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE PAGAL PATIKĖJIMO
SUTARTIS PRIENŲ RAJONO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS“
PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021-06-08
Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:
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Perduoti Prienų rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti
patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartis sprendimo projekte išvardytą turtą.
Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos:
Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 6 straipsnio 17 ir 18 punktais, kurie nustato savivaldybės savarankiškąsias funkcijas
(pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, reorganizavimas,
likvidavimas, išlaikymas), išskyrus visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje
esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose
ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programas, visuomenės sveikatos stiprinimą ir visuomenės sveikatos stebėseną; savivaldybių
sveikatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas; parama savivaldybės gyventojų sveikatos
priežiūrai); 2 dalies 26 punktu, kuriuo nustatyta, kad savivaldybės tarybos išimtinė kompetencija
yra sprendimų priėmimas dėl disponavimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu,
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų 36 straipsniu, kuriame nurodyta, kad savivaldybė
jai nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą savivaldybės tarybos nustatyta tvarka
perduoda savivaldybių viešosioms įstaigoms patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį, Prienų rajono
savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Prienų rajono
savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T3-115 „Dėl Prienų rajono
savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14 punktu,
kuris nustato, kad savivaldybė jai nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą
savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kurių savininkė (dalininkė) yra
savivaldybė, perduoda patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį.
Laukiami rezultatai:
Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras, vadovaudamasis LR
sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo
2021 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. V-1022 „Dėl pavedimo perduoti pulsoksimetrų komplektus
pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“ (2021 m. gegužės 12 d. perdavimo–priėmimo
aktas Nr. 11129), Prienų rajono savivaldybei perdavė 9 (devynis) portatyvinius pulsoksimetrus
„Creative Medical SP-20“ (su piršto pulsoksimetru (Sp02 sensoriumi PC-60F)) už 2 155,44 Eur.
Prienų rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centras 2021-05-14 posėdžio protokolu
Nr. ES-15 pulsoksimetrų komplektus išdalijo Prienų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.
Vadovaujantis šiuo metu galiojančiais teisės aktais sprendimo projekte išvardytas turtas
perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartis.
Lėšų poreikis ir šaltiniai:
Nėra.
Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai.
Nėra.
Lyginamasis variantas:
Nėra.
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