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1 Informuojame, kad kai GMP įstaiga veikia kaip kitos ASPĮ padalinys, turėtų būti keičiama ASPĮ struktūra, kad joje nuo

2023 m. liepos 1 d. nebeliktų GMP paslaugas teikiančio padalinio. Paminėtina tai, kad teisės aktai nenumato galimybių

perduoti viešųjų įstaigų savininko teisių ir pareigų tik dėl dalies viešosios įstaigos vykdomos veiklos (teisiškai įmanoma

reorganizuoti viešąją įstaigą į du skirtingus juridinius asmenis: ASPĮ ir GMP įstaigą, ir tada atskiros GMP viešosios įstaigos

savininkės turtines ir neturtines teises perduodant valstybei, tačiau šio varianto Sveikatos apsaugos ministerija dėl jo

sudėtingumo ir laiko trukmės nesiūlo). Sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad nutraukus GMP padalinio veiklą, joje

dirbę darbuotojai ir padalinio GMP paslaugų teikimui naudotas turtas turėtų būti integruotas į GMP tarnybos struktūrą.
2 Informuojame, kad jei GMP įstaiga yra kitos ASPĮ padalinys, tokio padalinio veiklai naudojamas turtas gali būti atidalintas

(jei tai yra vienas turto vienetas arba ASPĮ vykdo veiklą keliais veiklos vietos adresais, ir GMP įstaigos padalinys vykdo

veiklą kitu veiklos adresu nei ASPĮ).
3 Tais atvejais, kai Jūsų savivaldybėje GMP paslaugas teikia GMP viešosios įstaigos, kurių teises ir pareigas įgyvendina

kitos savivaldybės, tokiais atvejais priimti sprendimus dėl tokių GMP įstaigų veiklai naudojamų savivaldybei nuosavybės

teise priklausančio turto perdavimo Valstybės nuosavybei.
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DĖL SPRENDIMŲ PRIĖMIMO

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. gegužės 19 d. priėmė Lietuvos

Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 39 straipsnio pakeitimo įstatymą ir Lietuvos

Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 191 straipsniu

įstatymą (toliau – GMP įstatymai). GMP įstatymais nuo 2023 m. liepos 1 d. centralizuojama greitosios

medicinos pagalbos paslaugas teikiančių įstaigų sistema, apjungiant jas į vieną valstybės pavaldumo

juridinį asmenį – viešąją įstaigą Greitosios medicinos pagalbos tarnybą (savivaldybės pavaldumo

greitosios medicinos paslaugas teiksiančių įstaigų (ar kaip atskirų juridinių asmenų, ar kaip kitos įstaigos

padalinių) nuo 2023 m. liepos 1 d. nebeliks). 

Sveikatos apsaugos ministerija, siekdama užtikrinti, jog greitosios medicinos pagalbos (toliau –

GMP) paslaugos visiems Lietuvos gyventojams būtų suteiktos laiku, atsakingai išanalizavo GMP

paslaugų teikėjų galimą išdėstymą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Numatomas GMP tinklas buvo

sudėliotas atsižvelgus į laiką, per kurį GMP brigada nuvyksta į įvykio vietą, ir atstumą, kurį GMP

brigada turi nuvažiuoti per tam tikrą laiką.

Siekdami tinkamai įgyvendinti GMP įstatymus, prašome savivaldybės nė vėliau kaip iki 2022 m.

rugsėjo 15 d.:

1. priimti sprendimus dėl savivaldybei priklausančios GMP įstaigos, veikiančios kaip kitos asmens

sveikatos priežiūros įstaigos padalinys, veiklos nutraukimo1 nuo 2023 m. liepos  1 d.;

2. priimti sprendimus dėl savivaldybei priklausančio ir GMP taškų žemėlapyje kaip būsimas GMP

taškas (Vytauto g. 37, Joniškėlis, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalys), nurodyto GMP veiklai naudojamo

turto perdavimo valstybės nuosavybėn (tiek dėl turto, naudojamo GMP kaip atskiro juridinio asmens,

tiek ir turto, kurį naudoja GMP įstaiga, veikianti kaip GMP padalinys2)3.

Taip pat prašytume apie priimamų sprendimų tarpinę eigą informuoti iki 2022 m. rugpjūčio 1 d.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į šio rašto rengėją.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                             Arūnas Dulkys
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