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UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (PASTATO-LIGONINĖS 51/100 DALĮ,
S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 14, UTENOJE) SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO
PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI
ĮSTAIGAI ŠV. KLAROS PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINEI
2021 m. gegužės d. Nr. TSUtena
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3 ir 17
punktais, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų
įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 36 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos valstybės
ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2
punktu, 8 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 12 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bei atsižvelgdama į šio įstatymo
20 straipsnio 1 dalies 5 punktą, Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto
perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo, patvirtinto Utenos
rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS-109 „Dėl Utenos rajono
savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo
patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.3, 4 punktais ir atsižvelgdama į Valstybės įmonės
Turto banko 2021 m. gegužės 4 d. d. raštą Nr. (15.1Mr)-SK4- 5541 „Dėl pastato – ligoninės,
esančios S. Dariaus ir S. Girėno g. 14, Utenoje, perdavimo Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn
(palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtrai)“, viešosios įstaigos Šv. Klaros palaikomojo
gydymo ir slaugos ligoninės 2021 m. gegužės 7 d. raštą Nr. S-67 „Dėl patalpų perdavimo VšĮ Šv.
Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei“, Utenos rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
1. Sutikti perimti Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės
funkcijoms (pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, reorganizavimas,
likvidavimas, išlaikymas) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį, šiuo metu valstybinės
įmonės Turto banko patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą – pastatą - Ligoninę, 51/100 dalį
esančią S. Dariaus ir S. Girėno g. 14, Utena, Utenos r. sav., pagal 1 priedą.
2. Perėmus šio sprendimo 1 punkte nurodytą valstybės nekilnojamąjį turtą savivaldybės
nuosavybėn ir įtraukus jį į Utenos rajono savivaldybės turto apskaitą, perduoti jį valdyti, naudoti ir
disponuoti juo patikėjimo teise pagal turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Šv. Klaros
palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei (kodas 183858889, S. Dariaus ir S. Girėno g. 14, Utena)
20 metų laikotarpiui viešosios įstaigos įstatuose numatytoms funkcijoms įgyvendinti pagal 2 priedą.
3. Įgalioti Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorių, jam nesant –
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją, savivaldybės vardu pasirašyti šio sprendimo
1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktus bei šio sprendimo 2 punkte nurodyto turto
patikėjimo sutartį pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Turto patikėjimo sutarties
pavyzdinę formą.
4. Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės tarybai
(Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka
arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62,
35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos
įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams
(Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo

nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Savivaldybės meras

Alvydas Katinas

Utenos rajono savivaldybės tarybos
2021 m. gegužės d. sprendimo Nr. TS1 priedas
PERIMAMO VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS
Eil. Įsigijimo data
Nr.

Turto pavadinimas,
adresas

Unikalus numeris, registro
numeris ir pažymėjimas
plane

1.

Pastatas – Ligoninė
51/100 dalis, esanti
adresu S. Dariaus ir
S. Girėno g. 14,
Utena

Unikalus Nr.8294-00063010;
Registro Nr. 44/124620;
Ppažymėjimas plane 1D2p

2018-01-31

Turto įsigijimo
vertė, Eur

22944,61

Iš viso:
22944,61
___________________________________

Turto likutinė
vertė, Eur
2021-04-30

21976,65

21976,65

Utenos rajono savivaldybės tarybos
2021 m. gegužės d. sprendimo Nr. TS2 priedas
NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUODAMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠV. KLAROS
PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINEI, SĄRAŠAS
Eil. Įsigijimo data
Nr.

Turto pavadinimas,
adresas

Unikalus numeris, registro
numeris ir pažymėjimas
plane

1.

Pastatas – Ligoninė
51/100 dalis, esanti
adresu S. Dariaus ir
S. Girėno g. 14,
Utena

Unikalus Nr.8294-00063010;
Registro Nr. 44/124620;
Ppažymėjimas plane 1D2p

2018-01-31

Turto įsigijimo
vertė, Eur

22944,61

Iš viso:
22944,61
_________________________________

Turto likutinė
vertė, Eur
2021-04-30

21976,65

21976,65
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