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Kopija
Lietuvos Respubli os Vyriausybes 12016-11-25 Nr. S-27-3853
kanceliarijai

DEL TYRIMO SAVOINICIATYVA PAZYMOJE PATEIKTIJ REKOMENDACIjy
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau - SAM) isnagrinejo tyrimo
savo iniciatyva 2016 m. lapkricio 21 d. pazymq Nr. 4D-2014/2-101 del pacientq teisi uztikrinimo
Telsiij rajono savivaldybei organizuojant vies negyvenamt ji atalpij

nuomos konkurs bei sioje pazymoje pateiktas rekomendacijas del teisinio reguliavimo
tob limmo.

Atsizvelgiant \ rekomendacijas jtvirtinti sveikatos prie iuros jstaigoms imperatyvi pareig
informuoti savo acientus pries proting termin apie planuojamus veiklos (jskaitant if vietos)
pakeitimus bei sudarant tinkamas galimy es pacientams isreiksti savo vali del sveikatos

prieziuros [staigos pasirinkimo (jtra kiant tuos atvejus, kai staiga yra likviduojama,
reorganizuojama ar kitu juridiniu pagrind yra perimamas jstaigos turtas), yra patvirtintas Lietuvos
Respublikos svei atos apsaugos ministro 2017 m. vasario 23 d. jsakymas Nr. V-202 „Del Lietuvos
Respublikos sveikatos a saugos ministro 2001 m. lapkricio 9 d. jsakymoNr. 583 „Del Gyventojij

prisiraS o prie pirmines asmens sveikatos prieziuros jstaigq tv rkos pakeitimo . Siuo jsakymu
Gyventojij prisira§ymo prie pirmines asmens sveikatos prieziuros jstaigij tvarka a ildoma naujais
pun tais, nustatanciais, kad „16. PASP1 [pirmines asmens sveikatos prieziuros jstaigos]

administracija privalo is anksto, bet ne veliau kaip pries 30 kalendoriniij dienij pateikti asmenims
» informacij apie Sios jstaigos likvidavim , veiklos vietos adreso pasikeitim jos reorganizavim ,

pertvar y r kitu juridiniu pagrindu perimam turt , teises ir pareigas. Si informacija turi buti
skelbiama PASP1 intemeto svetaineje ir asmenims prieinamoje vietoje acioje jstaigoje, prireikus
- vietos s audoje ar kitais informavimo budais , „17. Asmuo, nesutink ntis gydytis PASP{ del
pasikeitusio jos veiklos vietos adreso ar kitoje PASP1, §iai peremus PASPJ turt , teises ir pareigas
po jos reorganizavimo, pertvarkymo ar kitu juridiniu pagrindu, turi teis$ prisirasyti prie kitos
arCiausiai jo gyvenamosios vietos esancios arba jam patogiau pasiekiamos PASP{ , „18. Jei per

30 k lendoriniij diemj nuo PASP informacijos paskelbimo 16 punkte nustatyta tvarka asmuo
nepareiSkia noro gydytis kitoje PASPj, jis lieka priraSytas rie veiklos vietos adres pakeitusios
PASPr.
Pirmiau minetos nuostatos yra taikomos irmines ambulatorines as ens svei atos
prieziuros ir pirmines ambulatorines sichikos sveikatos prieziuros paslaugas teikiancioms

jst igoms bei prie si j jstaig prisirasanci pacientq atzvilgiu. Atsizvelgiant j rekomendacij
tobuli ti Asmens sveikatos prieziuros jstaigij licencjjavimo taisykles bei siekiant, kad ir kitas
asmens svei atos prieziuros pasl ugas tei iancios jstaigos taip pat butij. jpareigotos informuoti
pacientus apie planuojam s veiklos pa eitimus, yra keiciamos Asmens sveikatos prieziuros jstaigij

licencijavimo taisykles, patvirtintos Lietuvos Respublikos sv ikatos apsaugos ministro 2007 m.
kovo 2 d, jsakymu Nr. V-156 „Del asmens sveikatos prie iuros jst ig licencij vimo , licencijos

tufetojo p reigas paipildaftt areiga is anksto, bet'ne veli u kaip prie§ 30 k lehdoriniij dientj

intemeto svetaineje ir asmenims prieinanioje vietoje pacioje jstaigoje, prireikus - vietos
spa doje ar kit is informavimo btidais, pateikti informacij apie sios jstaigos likvidavim , veiklos
vietos adreso asi eitimq, jos reorganizavim , pertvarkym ar kitu juridiniu pagrindu erimamq
turt , teises ir pareigas. sakymo pa eitimo projektas yra parengtas ir derinam s nustatyta tvarka.

Nagrinedami rekomendacij tobulinti teisinj reguliavim del medicinines paskirties ataipg
nuomos konkursij organizavimo tvarkos tam, kad utij uztikrintos pacient teises ir
nepertraukiamas sveikatos prieziuros riei mumas, kompleksiSkai vertinome §iij teises a ti

nuostatas: Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.482 straipsnio (Nuomininko
pirmenybes teise atnaujinti sutartj), 6.156 straipsnio (Sutarties laisves principas), 6.200 strai snio
(Sutarties vykdymo princ pai), Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos {statymo 12 straipsnio
4 dalies („savivaldybii} vyk omosios institucijos organizuoja pirmin asmens sveikatos rie mr 4 )

bei 5 d lies („savivaldybiij v k omosios institucijos taip pat jgyvendina jstatymo deleguot
valsty es f m cijq - organizuoja antrin? asmens sveikatos prieziurq44), Lietuvos Res ubli os

valstybes ir savivaldy iii turto vald mo, nau ojimo ir disponavimo juo .jstatymo 15 strai s io
3 dalies („valstybes ilgalaikis materialusis turtas g li buti isnuomotas ne ilgesniam aip 10 metrj
lai otarpiui ( skaitant nuomos termino prat sim ), jeigu jstatymai nenust to kitaip ), 8 dalies
(„savivaldybei nuosavybes teise priklausantis materi lusis turtas isnuomojamas savivaldybes

tarybos nustatyta tvarka44) ir Valstybes ilgalaikio materialiojo turto viesojo nuomos konkurso ir
nuomos ne konkurso budu organizavimo tvarkos apraso, patvirti to Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2001 . gruodzio 14 d. nutarimuNr. 1524 „Del v lstybes ilgalaikio materialiojo turto
nuomos44 (toliau - A raSas), kurio 6 unkte nustatyta, kad turto valdytojo funkcijoms atlikti
nenaudojamas valst bes nekilnojamasis turt s, iss yrus Lietuvos Respublikos valstybes ir

savivaldybiij turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo jstatymo 15 straipsnio 2 dal je
nustatytus atvejus, negali buti isnuomotas, jeigu centralizuotai valdomo valsty es turto valdytojas

nustato, kad valstybes nekilnojamojo turto rei ia kito valstybes turto valdytojo funkcijoms atli ti.
Apraso 47 punkte nustat ta pareiga turto valdytojui li us 3 menesiams iki sutarties te mino
pa aigos kreiptis j centralizuotai valdomo valstybes turto valdytoj ir gauti jo isvadas del
galimybes atnaujinti sutartj (sprendi derinimo del nekilnojamojo turto perdavimo pagrindinis
tikslas yra prioritetine tvar a tenkinti valstybes instituciji} poreikius). Paz metina, kad CK 6.482
straipsnyje nuominin ui s teikta pirmumo teise atnaujinti nuomos sutartj yra tik galimybe teise,
o ne pareiga t$sti nuomos sant kius, todel formalus sios teises normos taikym s priestarauti}

sutarties laisves principui (CK 6.156 strai snio 1 ir 2 dalys), kuris draudzia versti kit asme j
sudaryti sutartj ir nustato, kad sutarties §alys turi teis? laisvai sudaryti sutartis ir savo nuozi ra
nustatyti tarpusavio teises. ir pare gas. C 6.200 straipsnio 2 dalies nuostatos jpareigoja sutarties

salis bendradar iauti ir kooperuotis. Atkreiptinas demesys, kad SAM, kaip valstybei nuosavybes
teise priklausancio turto valdytojas, siuo metu nera sudariusi nei vienos va stybes turto n omos
sutarties su PASPJ.
Jvertinus tai, as isdestyta, manytume, kad dabartinis teisinis reguliavimas yra pakankamas

tinkamai vy dyti savivaldybems priskirtas fiinkcijas (organizuoti pinnin ir antrin? asmens
sveikatos prieziur ), artu nepa eid iant mineto sutarcnj sudarymo laisves principo bei Lietuvos

Respublikos konkurencijos jstatymo n ostatip Lietuvos Resp blikos konkurencijos jstatymo
3 straipsnio 6 dalyje apxbrezta, kad konkurencijos ribojimas - tai „veiksmai, sudarantys kliutis

konkuruoti atitin amoje rin oje ar galintys susilpninti, iskraipyti arba kitaip neigiamai paveikti
kon urencij 44. Manytina, kad teisinis reguliavimas, kuris sudaryti} s Iygas teikti privilegijas arba
diskriminuoti atskirus ukio subjektus, pa eisti} si}2iningos konkurencijos laisv .
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