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LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybei
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL VALSTYBĖS
NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
NUOSAVYBĖN“ PROJEKTO
Lietuvos Respublikos finansų ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo
„Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn“ projektą
(toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projekto tikslas – perduoti Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė)
nuosavybėn savarankiškajai savivaldybės funkcijai įgyvendinti valstybei nuosavybės teise
priklausantį ir šiuo metu valstybės įmonės Turto banko patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį
turtą – 51/100 dalį ligoninės pastato (pastato unikalus numeris – 8294-0006-3010, bendras pastato
plotas – 2 156,11 kv. m), esantį Utenoje, S. Dariaus ir S. Girėno g. 14.
Savivaldybei perėmus nuosavybėn nurodytą turtą, jis bus perduotas valdyti pagal patikėjimo
sutartį viešajai įstaigai Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei, kuri patalpose įrengs
apie 50 slaugos ir 20 trumpalaikės socialinės globos lovų.
Valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus įsakymu turtas buvo pripažintas
nereikalingu valstybės funkcijoms įgyvendinti ir pasiūlytas perduoti Utenos rajono savivaldybės
nuosavybėn.
Teigiamos siūlomo teisinio reguliavimo pasekmės – būtų sudarytos galimybės racionaliam
valstybės nekilnojamojo turto panaudojimui, užtikrintas savarankiškųjų savivaldybės funkcijų
įgyvendinimas. Neigiamų siūlomo teisinio reguliavimo pasekmių nenumatoma.
Nutarimo projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų.
Nutarimo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius
reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius
reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.
Nutarimo projektas buvo pateiktas Valstybės įmonei Turto bankui ir Utenos rajono
savivaldybei išvadoms gauti. Šios institucijos Nutarimo projektą suderino be pastabų ir pasiūlymų.
Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje.
Nutarimo projektą parengė Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento
(direktorė Aušra Vičkačkienė, tel. (8 5) 239 0122) Valstybės turto valdymo politikos skyriaus
(vedėja Laima Kalinauskienė, tel. (8 5) 239 0127) patarėjas Erikas Čižiūnas (tel. (8 5) 219 9387).
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 1 lapas.
2. Kiti dokumentai, 15 lapų.
3. Suinteresuotų institucijų išvados, 2 lapai.
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