
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS
ĮSTATYMO NR. I-533 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMOPROJEKTO

1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir
uždaviniai:

Regionų gyventojai, o ypač tose vietovėse, kuriose nėra užtikrintas reikiamas susisiekimas
viešuoju transportu, susiduria su sunkumais pasiekti sveikatos priežiūros įstaigas bei iš jų
sugrįžti. Kai kuriose šalyse, kaip antai Suomijoje, tokioms sveikatos priežiūros prieinamumo
problemoms spręsti pasitelkiamos vietos savivaldos funkcijos. Panašiai Lietuvoje buvo
padaryti ir su moksleivių pavežėjimo paslaugomis.
Todėl šio projekto tikslas – plėsti savivaldybių užtikrinamų paslaugų ratą, užtikrinant
pavežėjimą į sveikatos priežiūros įstaigą tais atvejais, kai asmuo gyvena vietovėje, kurioje
nėra pakankamai gerai išvystytas susisiekimas viešuoju transportu.

2. Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir
rengėjai:

Šį projektą inicijavo ir parengė Seimo nariai Aurelijus Veryga ir Agnė Širinskienė

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai:

4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų
laukiama:

Savarankiškas savivaldybių funkcijas siūloma papildyti asmenų, gyvenančių vietose, kuriose
nėra užtikrintas reikiamas susisiekimas viešuoju transportu, neatlygintino pavėžėjimo į ir iš asmens
sveikatos priežiūros įstaigą bei namus, kuomet vykstama dėl ligos, nėštumo, gimdymo ir reabilitacijos,
funkcija. Tai mažintų sveikatos priežiūros netolygumus regionuose, regionų atskirtį bei gerintų
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą.

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymo
projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu),
galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių
pasekmių būtų išvengta:

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

6. Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai:

Tiesioginės įtakos kriminogeninei situacijai ar korupcijai įstatymas neturės.

7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai:

Tiesioginės įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai įstatymo įgyvendinimas neturės.
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8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius
galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios:

Priėmus įstatymo projektą kitų įstatymų keisti nereikės.

9. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos,
Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys
terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka:

Įstatymo projektas parengtas laikantis nustatytų reikalavimų.

10. Ar įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus:

Įstatymo projektas neprieštarauja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos

nuostatoms ir Europos Sąjungos teisei.

11. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos
turėtų priimti:

Naujų įgyvendinamųjų teisės aktų nereikės.

12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks
įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais
ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais):

Lėšų nereikės

13. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Įstatymo projekto rengimo metu specialistų vertinimo ir išvadų neprašyta.

14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos
sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis:

Reikšminiai įstatymo projekto žodžiai, kurių reikia šiam įstatymo projektui įtraukti į

kompiuterinę paieškos sistemą: savivalda, sveikatos priežiūra.

15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai:

Nėra.
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Teikia

Seimo nariai Parašas

Aurelijus Veryga

Agnė Širinskienė


