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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO

TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOMS ASMENS SVEIKATOS

PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2020 m. lapkričio        d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 16 straipsnio 2 dalies

26 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu

ir 36 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 16 „Dėl

valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn“ 2.2 papunkčiu, Šilalės

rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a : 

1. Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo

savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms patikėjimo teise tvarkos aprašą

(pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos Lietuvos

administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda)

arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230

Klaipėda).

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Turto valdymo ir ekonomikos skyrius

(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo savivaldybės

viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo

             (sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Parengto sprendimo projekto tikslas – patvirtinti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės

teise priklausančio turto perdavimo savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms

patikėjimo teise tvarkos aprašą.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimas. 

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų

įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 36 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m.

sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 „Dėl valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių

nuosavybėn“.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad

tokių pasekmių būtų išvengta.

Nėra.

4. Laukiami rezultatai.

Pasikeitus Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 36 straipsnio

nuostatoms, savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas savivaldybės viešosioms įstaigoms

perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti juo pagal patikėjimo sutartį. Iki šiol įstaigos turtą valdė

pagal panaudos sutartis. Tuo pačiu įstaigoms suteikiama teisė šį turtą išnuomoti ar suteikti panaudai,

kas užtikrintų didesnį įstaigos interesą efektyviau valdyti joms perduotą turtą

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą. 

Nėra

Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyresn. specialistė                2020-11-17 Jadvyga Šerpytienė
(pareigos)                                                     (parašas, data)              (vardas, pavardė)



                                                                                                         PATVIRTINTA

                                                                         Šilalės rajono savivaldybės

                                                                         tarybos  2020 m. lapkričio       d.

                                                                         sprendimu Nr. T1-

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO

TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOMS ASMENS SVEIKATOS

PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo savivaldybės

viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – sveikatos priežiūros įstaigos) patikėjimo

teise tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise

priklausančio ilgalaikio materialiojo turto (toliau – savivaldybės turtas) perdavimą sveikatos

priežiūros įstaigoms patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį ir perduoto savivaldybės turto

valdymą, naudojimą ir disponavimą juo patikėjimo teise. 

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės ir

savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMAS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOMS ASMENS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS

3. Savivaldybės turtas sveikatos priežiūros įstaigoms perduodamas valdyti, naudoti ir

disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį Šilalės rajono savivaldybės tarybos (toliau –

Savivaldybės taryba) sprendimu.

4. Sveikatos priežiūros įstaigos, norinčios gauti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį

turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, Savivaldybės tarybai pateikia nustatytos

formos prašymą perduoti savivaldybės turtą (priedas), kuriame turi būti nurodytas prašomo perduoti

savivaldybės turto naudojimo tikslas, nurodyta konkreti savivaldybės funkcija, kuriai atlikti bus

naudojamas perimtas turtas, ir kita informacija, pagrindžianti savivaldybės turto reikalingumą. 

5. Savivaldybės administracija per 20 darbo dienų išnagrinėja sveikatos priežiūros įstaigų

prašymus ir:

5.1. pateikia sveikatos priežiūros įstaigoms motyvuotą atsakymą, jeigu savivaldybės turtas

joms negali būti suteiktas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise; 

5.2. rengia Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl savivaldybės turto perdavimo

valdyti,   naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

6. Savivaldybės turtas Savivaldybės tarybos sprendimu perduodamas valdyti, naudoti ir

disponuoti juo patikėjimo teise sveikatos priežiūros įstaigoms prašyme nurodytam terminui, ne

ilgesniam kaip 99 metai.

7. Savivaldybės tarybos sprendimo projekte dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti,

naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise sveikatos priežiūros įstaigoms nurodoma:

7.1. perduodant savivaldybės nekilnojamąjį turtą – perduodantis ir priimantis subjektai;

nekilnojamojo turto pavadinimas ir adresas, unikalus numeris ir bendras statinio plotas,
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perduodamų patalpų plotas, kiti statiniams būdingi parametrai, atsižvelgiant į statinio naudojimo

paskirtį, inventorinis numeris, įsigijimo savikaina ir likutinė vertė;

7.2. perduodant kitą ilgalaikį materialųjį turtą – perduodantis ir priimantis subjektai; turto

pavadinimas; kiti duomenys, identifikuojantys savivaldybės turtą (turto inventorinis numeris,

markė, modelis, identifikavimo ir valstybinis numeris), turto skaičius (vienetais), turto vieneto

įsigijimo vertė; turto vieneto likutinė vertė; perduodamo turto bendra vertė;

7.3. terminas, kuriam perduodamas turtas;

7.4. savivaldybės institucija ar įstaiga, įgaliota sudaryti savivaldybės turto patikėjimo sutartį.

8. Savivaldybės turtas perduodamas sveikatos priežiūros įstaigoms, pasirašant turto

patikėjimo sutartį pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Turto patikėjimo sutarties

pavyzdinę formą.

9. Sutarties sudarymo ir įregistravimo išlaidas apmoka savivaldybės turto patikėtinis –

sveikatos priežiūros įstaiga. Įstaiga, perdavusi savivaldybės turtą sveikatos priežiūros įstaigoms,

savo interneto svetainėje privalo paviešinti duomenis apie turto patikėjimo sutarties pagrindu

perduotą nekilnojamąjį turtą, nurodyti nekilnojamojo turto adresą, plotą, unikalų numerį, sutarties

šalis, sudarytas sutartis (sutarties sudarymo ir galiojimo datos), teisinį pagrindą, kuriuo

vadovaujantis priimtas sprendimas (nuoroda į Savivaldybės tarybos sprendimą), ir, laikantis asmens

duomenų apsaugos reikalavimų, šių objektų patikėtinį.

10. Patikėjimo teisė į perimtą nekilnojamąjį turtą registruojama Nekilnojamojo turto

registre. Sveikatos priežiūros įstaiga savo lėšomis per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties

pasirašymo dienos įstatymų nustatyta tvarka privalo įregistruoti sutartį Nekilnojamojo turto registre.

III SKYRIUS

PERDUOTO SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMAS, NAUDOJIMAS IR

DISPONAVIMAS JUO PATIKĖJIMO TEISE

11. Sveikatos priežiūros įstaigos turi teisę priimti sprendimus, susijusius su savivaldybės

turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo. Sveikatos priežiūros įstaigos negali šio savivaldybės

turto perduoti nuosavybės teise kitiems asmenims, jo įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktines teises į jį,

juo garantuoti, laiduoti ar kitu būdu juo užtikrinti savo ir kitų asmenų prievolių įvykdymą. Į turtą,

perduotą pagal patikėjimo sutartį, negali būti nukreipiamas išieškojimas pagal savivaldybės

viešosios įstaigos prievoles, įskaitant prievoles, atsiradusias šį turtą valdant, naudojant ir juo

disponuojant. Turto patikėjimo sutartyje gali būti nustatyta ir kitų apribojimų.

12. Sveikatos priežiūros įstaigos joms pagal patikėjimo sutartį perduotą turtą gali nuomoti

arba perduoti panaudai Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

13. Sveikatos priežiūros įstaigos, kurioms patikėtas savivaldybės turtas, ne vėliau kaip iki

kitų metų gegužės 1 dienos privalo paskelbti praėjusių finansinių metų turto valdymo, naudojimo ir

disponavimo juo ataskaitą sveikatos priežiūros įstaigos interneto svetainėje.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Apraše neaptartoms turto patikėjimo ir valdymo sąlygoms ir patikėtinio atsakomybei

taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normos.

15. Aprašas gali būti keičiamas arba pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos

sprendimu.
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16. Aprašą įgyvendinančių subjektų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų

nustatyta tvarka.

____________________



                                                                                       Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės

                                                                                  teise priklausančio turto perdavimo

      savivaldybės viešosioms asmens sveikatos

                                                                                             priežiūros įstaigoms patikėjimo

                                                                    teise tvarkos aprašo priedas

(Prašymo forma)

________________________________________________________________________________

(subjekto pavadinimas, kodas)

________________________________________________________________________________

(subjekto adresas, tel. numeris, el. p. adresas)

Šilalės rajono savivaldybės tarybai

PRAŠYMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO

PERDAVIMO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAI

PATIKĖJIMO TEISE

_________________

(data)

Prašome perduoti šį Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą

viešajai įstaigai ___________________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas, kodas)

valdyti, naudoti ir disponuoti  patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį, kuris bus naudojamas

________________________________________________________________________________

(aprašyti numatomą veiklą, kuriai vykdyti prašomas savivaldybės turtas)

1. Nekilnojamąjį turtą:

Eil.

Nr. 

Prašomo perduoti nekilnojamojo

turto pavadinimas, adresas

Nekilnojamojo

turto unikalus Nr. 

Prašomų perduoti patalpų Nr. ir 

kiekvienos patalpos plotas  kv. m

Prašomas perduoti bendras plotas

2. Ilgalaikį materialųjį turtą:

Eil.

Nr.

Pavadinimas Inventorinis

Nr. 

Kiekis Vieneto

įsigijimo

vertė,

Eur

Vieneto

nusidėvėjimas,

Eur

Vieneto

likutinė

vertė,

Eur 

Bendra

įsigijimo

vertė, Eur

Prašomo perduoti ilgalaikio materialiojo turto bendra vertė

3. Trumpalaikį materialųjį turtą:

Eil.

Nr.

Pavadinimas Inventorinis

Nr.

Kiekis Vieneto įsigijimo vertė, 

Eur

Bendra

įsigijimo vertė,

Eur

Prašomo perduoti trumpalaikio  materialiojo turto bendra vertė, Eur



5

Turtą prašome perduoti _______________metų terminui.

(nurodyti skaičių)

___________________ __________________

(subjekto pavadinimas)                             (parašas)                               (vardas, pavardė)

_______________________



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

1 priedas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE

PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOMS ASMENS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyresnioji specialistė Jadvyga Šerpytienė
(Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas)

 Eil.

Nr.
Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos

konkrečios teisės akto

projekto ar kitų teisės aktų

nuostatos, pagrindžiančios

teigiamą atsakymą, arba

pateikiamos antikorupcinį

teisės akto projekto

vertinimą atliekančio

specialisto pastabos ir

pasiūlymai dėl korupcijos

rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto

pakeitimas, mažinantis

korupcijos riziką, arba

teisės akto projekto

tiesioginio rengėjo

argumentai, kodėl

neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės

akto projekto

pakeitimų arba

argumentų, kodėl

neatsižvelgta į

pastabą

pildo teisės akto projekto

vertintojas

pildo teisės akto

projekto tiesioginis

rengėjas

pildo teisės akto

projekto vertintojas

1. Teisės akto projektas 

nesudaro išskirtinių ar 

nevienodų sąlygų 

subjektams, su kuriais 

susijęs teisės akto 

įgyvendinimas

Taip

  tenkina

  netenkina

2. Teisės akto projekte nėra 

spragų ar nuostatų, 

leisiančių dviprasmiškai 

aiškinti ir taikyti teisės aktą

Taip

  tenkina

  netenkina

3. Teisės akto projekte 

nustatyta, kad sprendimą dėl

teisių suteikimo, apribojimų 

nustatymo, sankcijų taikymo

ir panašiai priimantis 

subjektas atskirtas nuo šių 

sprendimų teisėtumą ir 

įgyvendinimą 

kontroliuojančio 

(prižiūrinčio) subjekto

 Taip

  tenkina

  netenkina

4. Teisės akto projekte 

nustatyti subjekto 

įgaliojimai (teisės) atitinka 

subjekto atliekamas 

funkcijas (pareigas)

  tenkina

  netenkina

5. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis 

sprendimo priėmimo 

kriterijų (atvejų) sąrašas

  tenkina

  netenkina
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6. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

priimant sprendimus 

taikomos išimtys

  tenkina

  netenkina

7. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų 

priėmimo, įforminimo 

tvarka ir priimtų sprendimų 

viešinimas

  tenkina

  netenkina

8. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų dėl 

mažareikšmiškumo 

priėmimo tvarka

  tenkina

  netenkina

9. Jeigu pagal numatomą 

reguliavimą sprendimus 

priima kolegialus subjektas, 

teisės akto projekte nustatyta

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių 

skaičius, užtikrinantis 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli 

subjektai, proporcinga 

kiekvieno subjekto skiriamų

narių dalis, užtikrinanti 

tinkamą atstovavimą 

valstybės interesams ir 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo 

mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir 

kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko 

atžvilgiu;

9.6. individuali narių 

atsakomybė

  tenkina

  netenkina

10. Teisės akto projekto 

nuostatoms įgyvendinti 

numatytos administracinės 

procedūros yra būtinos,

nustatyta išsami jų taikymo 

tvarka 

  tenkina

  netenkina

11. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

administracinė procedūra 

netaikoma

  tenkina

  netenkina
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12. Teisės akto projektas nustato

jo nuostatoms įgyvendinti 

numatytų administracinių 

procedūrų ir sprendimo 

priėmimo konkrečius 

terminus

  tenkina

  netenkina

13. Teisės akto projektas nustato

motyvuotas terminų 

sustabdymo ir pratęsimo 

galimybes

  tenkina

  netenkina

14. Teisės akto projektas nustato

administracinių procedūrų 

viešinimo tvarką

  tenkina

  netenkina

15. Teisės akto projektas nustato

kontrolės (priežiūros) 

procedūrą ir aiškius jos 

atlikimo kriterijus (atvejus, 

dažnį, fiksavimą, kontrolės 

rezultatų viešinimą ir 

panašiai)

  tenkina

  netenkina

16. Teisės akto projekte 

nustatytos kontrolės 

(priežiūros) skaidrumo ir 

objektyvumo užtikrinimo 

priemonės

  tenkina

  netenkina

17. Teisės akto projekte 

nustatyta subjektų, su 

kuriais susijęs teisės akto 

projekto nuostatų 

įgyvendinimas, atsakomybės

rūšis (tarnybinė, 

administracinė, baudžiamoji 

ir panašiai)

  tenkina

  netenkina

18. Teisės aktų projekte 

numatytas baigtinis sąrašas 

kriterijų, pagal kuriuos 

skiriama nuobauda 

(sankcija) už teisės akto 

projekte nustatytų nurodymų

nevykdymą, ir nustatyta 

aiški jos skyrimo procedūra

  tenkina

  netenkina

19. Kiti svarbūs kriterijai Nėra

  tenkina

  netenkina

Teisės akto projekto 

tiesioginis rengėjas:
Turto valdymo ir ekonomikos

skyriaus vyresn. specialistė

Jadvyga Šerpytienė

Teisės akto               

projekto vertintojas:
Teisės  ir viešosios tvarkos 

skyriaus vyr. specialistas 

Aloyzas Vaičiulis
(pareigos) (vardas ir pavardė) (pareigos) (vardas ir pavardė)

2020-11-17
(parašas) (data)  (parašas) (data)

______________
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