
Projektas 

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  

2021 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T1-40 „DĖL LEIDIMO 

PERDUOTI SAVIVALDYBĖS TURTĄ VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE“ 

PAKEITIMO 
 

2022 m. balandžio 28 d. Nr. T1- 

Plungė 

 

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

1. Pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-40 

„Dėl leidimo perduoti savivaldybės turtą valdyti patikėjimo teise“ priedą ir išdėstyti jį nauja 

redakcija (pridedama). 

2. Įgalioti Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorių, o jo nesant –

Administracijos direktoriaus pavaduotoją, – pasirašyti turto patikėjimo sutarties pakeitimą su 

viešąja įstaiga Plungės rajono savivaldybės ligonine. 

 

 

Savivaldybės meras                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA: 

Administracijos direktorius M. Kaunas 

Turto skyriaus vedėja Ž. Bieliauskienė 

Savivaldybės gydytoja O. Gerulskienė 

Kalbos tvarkytoja S. Grigalauskaitė 

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas V. Tumas 

 

Sprendimą rengė Turto skyriaus vyr. specialistė I. Daublienė 

 



                                                                                                           Plungės rajono savivaldybės 

                                                                                                           tarybos 2021 m. vasario 18 d.  

                                                                                                           sprendimo Nr. T1-40 

(2022 m. balandžio 28 d. 

sprendimo Nr. T1-        redakcija) 

priedas 

 

Savivaldybės ilgalaikio turto, perduodamo viešajai įstaigai Plungės rajono savivaldybės ligoninei 

patikėjimo sutartimi, sąrašas  

Inventorinis 

numeris 

Pavadinimas Įsigijimo 

data 

Įsigijimo 

vertė, Eur 

Likutinė 

vertė, Eur 

2021.02.28  

Finansavimo 

šaltinis 

CA-00004018 Stacionari radiografinė 

sistema, montuojama ant 

lubų Radspeed 

(Gamintojas: Shimadzu, 

Japonija). 

Buvimo vieta: viešoji 

įstaiga Plungės rajono 

savivaldybės ligoninė, J. 

Tumo-Vaižganto g. 89, 

Plungė. Naudojimo 

paskirtis: II-nio lygio 

ambulatorinėms 

paslaugoms teikti. 

2021.02.08 199650,00 199650,00 VB 

CA-00004017 Stacionari radiografinė 

sistema montuojama, ant 

grindų (Moviplan IC, 

gamintojas Villa SM, 

Italija). Buvimo vieta 

Rietavo PSPC, Parko g. 

8, Rietavas. 

Naudojimo paskirtis: II-

nio lygio ambulatorinėms 

paslaugoms teikti.    

2021.02.08 199600,00 199600,00 VB 

 Viso: X 399250,00 399250,00 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO SKYRIUS  

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO 

„DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  

2021 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T1-40 „DĖL LEIDIMO PERDUOTI 

SAVIVALDYBĖS TURTĄ VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO“ 

 

2022 m. balandžio 4 d.   

Plungė 

 

1. Parengto teisės akto projekto tikslas. Pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 

m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl leidimo perduoti savivaldybės turtą valdyti patikėjimo 

teise“ priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama). 

2. Teisės akto projekto esmė, rengimo priežastys ir motyvai. 2021 m. vasario 18 d. 

Plungės rajono savivaldybės sprendimas Nr. T1-40 buvo parengtas pagal tuo metu galiojančius 

teisės aktus, kurie numato, kad savivaldybės ilgalaikis turtas kitiems juridiniams asmenis patikėjimo 

teise pagal patikėjimo sutartį gali būti perduodamas tik vykdyti Savivaldybės funkcijas, kuri ir yra: 

„17) 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;“. 2021 m. 

patvirtinus naujus viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės įstatus ir atsiradus 

uždaviniui „12. Pagrindiniai Ligoninės veiklos uždaviniai – organizuoti ir teikti nespecializuotas 

pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, specializuotas kvalifikuotas antrines stacionarines 

asmens sveikatos priežiūros ir antrines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, teikti 

būtinąją medicinos pagalbą.“ 2021 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. T1-40 neatitinka naujos įstatų 

redakcijos, todėl įstaiga 2022 m. kovo 23 d. kreipėsi su prašymu pakeisti Stacionarios radiografinės 

sistemos, montuojamos ant grindų (Moviplan IC, gamintojas Villa SM, Italija) aprašymą ir nurodyti 

įrenginio vietą bei naudojimo paskirtį. Išanalizavus teisės aktus, Administracija parengė sprendimo 

projektą. 

3. Kodėl būtina priimti sprendimą, kokių pozityvių rezultatų laukiama.                  

Teikiamos antrinio lygio ambulatorinės reabilitacijos paslaugos Rietavo PSPC, Parko g. 8, Rietave.      

4. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos. Siūloma pakeisti Plungės rajono savivaldybės 

tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl leidimo perduoti savivaldybės turtą valdyti 

patikėjimo teise“ priedą, papildant aparatų buvimo vietomis ir naudojimo paskirtimi. 

5. Pateikti skaičiavimus, išlaidų sąmatas, nurodyti finansavimo šaltinius. Nėra. 

6. Nurodyti, kokius galiojančius aktus reikėtų pakeisti ar pripažinti netekusiais galios, 

priėmus sprendimą pagal teikiamą projektą. Pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 

m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-40  „Dėl leidimo perduoti savivaldybės turtą valdyti patikėjimo 

teise“ priedą. 

7. Kokios korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, korupcijos 

vertinimas. Korupcijos pasireiškimo tikimybių nėra, korupcijos vertinimas neatliekamas. 

8. Nurodyti, kieno iniciatyva sprendimo projektas yra parengtas. Viešosios įstaigos 

Plungės rajono savivaldybės ligoninės prašymu. 

9. Nurodyti, kuri sprendimo projekto ar pridedamos medžiagos dalis (remiantis teisės 

aktais) yra neskelbtina. Nėra. 

10. Kam (institucijoms, skyriams, organizacijoms ir t. t.) patvirtintas sprendimas turi 

būti išsiųstas. Viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninei. 

11. Kita svarbi informacija. Nėra.  

12. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (pagrįsti, kokios galimos 

teigiamos, neigiamos pasekmės, priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad neigiamų 

pasekmių būtų išvengta).* 

 



Sritys Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo 

rezultatai 

Teigiamas poveikis Neigiamas poveikis 

Ekonomikai Nenumatoma Nenumatoma 

Finansams Nenumatoma Nenumatoma 

Socialinei aplinkai Nenumatoma Nenumatoma 

Viešajam administravimui Šis sprendimas nereguliuos 

naujos teisinių santykių srities. 

Nenumatoma. 

Teisinei sistemai Numatomas teisinis 

reguliavimas neprieštarauja 

įstatymams ir įstatymų 

įgyvendinamiesiems 

 aktams. 

Nenumatoma 

Kriminogeninei situacijai Nenumatoma Nenumatoma 

Aplinkai Nenumatoma Nenumatoma 

Administracinei naštai Nenumatoma Nenumatoma 

Regiono plėtrai Nenumatoma Nenumatoma 

Kitoms sritims, asmenims 

ar jų grupėms 

Nenumatoma Nenumatoma 

 

 

Rengėja Turto skyriaus vyr. specialistė                                                                         Inga Daublienė 

  

 

 


