
 

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

tvarkos aprašo  

2 priedas 

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO 

TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITA 

 

Viešoji įstaiga KAIŠIADORIŲ LIGONINĖ 

(institucijos, įstaigos, organizacijos ar kito subjekto pavadinimas) 

 

Eil. nr. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis 

turtas 

Likutinė vertė 

eurais, 

2021 m. 

gruodžio 31 d. 

Likutinė vertė 

eurais, 

praėjusių metų 

gruodžio 31 d. 

I. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS: 

(1+2+3) 

536645,63 546598,91 

1. Statiniai, patalpos ar jų dalys, žemė, kiti 

nekilnojamieji daiktai, nuosavybės teise 

priklausantys Savivaldybei 

536645,63 546598,91 

2. Vietinės reikšmės kilnojamosios ir 

nekilnojamosios kultūros vertybės ir paminklai, 

nuosavybės teise priklausantys Savivaldybei 

0,00 0,00 

3. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 0,00 0,00 

II. NEMATERIALUSIS TURTAS: 

(1+2+3) 

0,00 0,00 

1. Savivaldybės heraldikos objektai 0,00 0,00 

2. Patentai ir licencijos, taip pat teisės, 

atsirandančios iš patentų ir licencijų, 

sertifikavimo ženklai, techniniai projektiniai 

dokumentai, informacijos apdorojimo programos 

ir intelektinės veiklos rezultatai 

0,00 0,00 

3. Kitas nematerialusis turtas 0,00 0,00 

III. FINANSINIS TURTAS 

(1+2+3+4) 

0,00 0,00 

1. Pagal įstatymus ir kitus teisės aktus iš mokesčių, 

rinkliavų ir kitų įmokų gaunami savivaldybės 

biudžeto piniginiai ištekliai 

0,00 0,00 

2. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys 

vertybiniai popieriai ir turtinės teisės, 

atsirandančios iš šių vertybinių popierių 

0,00 0,00 

3. Reikalavimo teisė į Savivaldybės išduotas 

paskolas 

0,00 0,00 

4. Kitas finansinis turtas 0,00 0,00 

IV. TRUMPALAIKIS MATERIALUSIS 

TURTAS 

2517,09 2517,09 

 

 

 



 

 

Eil. 

Nr. 

Patikėjimo teise 

valdomo pastato (arba 

patalpų) pavadinimas 

Patikėjimo teise valdomo 

pastato (arba patalpų) 

adresas 

Patikėjimo teise 

valdomo pastato 

(arba patalpų) 

unikalusis 

numeris 

Patikėjimo teise 

valdomo pastato 

(arba patalpų) 

plotas kv. m 

Teisinis pagrindas 

(Savivaldybės tarybos sprendimo 

data ir nr.) 

1. Pastatas-Ligoninė Beržyno g. 27 Kaišiadorys 4997-6001-0018     7917,22 2020-10-29 Nr.17E-289 

2. Pastatas-slaugos ir 

palaikomojo gydymo 

ligoninė 

Beržyno g. 27 Kaišiadorys 4997-6001-0036 548,84 2020-10-29 Nr.17E-289 

3. Pastatas-deguonies 

sandėlis 

Beržyno g. 27 Kaišiadorys 4997-6001-0050 27,55 2020-10-29 Nr.17E-289 

4. Pastatas-garažas Beržyno g. 27 Kaišiadorys 4997-6001-0072 102,78 2020-10-29 Nr.17E-289 

5. Pastatas - ūkinis Beržyno g. 27 Kaišiadorys 4997-6001-0094 28,00 2020-10-29 Nr.17E-289 

6. Dalis pastato- patologinio 

korpuso 

Beržyno g. 27 Kaišiadorys 4997-6001-0040 746,48 2020-12-17 Nr.17E-368 

 

Eil. 

Nr. 

Išnuomoto 

pastato (arba 

patalpų) 

pavadinimas 

Išnuomoto 

pastato 

(arba 

patalpų) 

adresas 

Išnuomoto 

pastato (arba 

patalpų) 

unikalusis 

numeris 

Išnuomoto 

pastato 

(arba 

patalpų) 

plotas kv. m 

Mėnesio 

nuomos 

kaina, Eur 

Nuomininko 

pavadinimas 

Nuomos 

sutarties 

sudarymo 

teisinis 

pagrindas 

Nuomos 

sutarties 

pradžia 

(data) 

Nuomos 

sutarties 

pabaiga 

(data) 

- - - - - - - - - - 

          

 

Eil. 

Nr. 

Perduoto 

panaudos 

pagrindais 

pastato (arba 

patalpų) 

pavadinimas 

Perduoto 

panaudos 

pagrindais 

pastato (arba 

patalpų) 

adresas 

Perduoto panaudos 

pagrindais pastato 

(arba patalpų) 

unikalusis numeris 

Perduoto 

panaudos 

pagrindais 

pastato (arba 

patalpų) 

plotas kv. m 

Panaudos 

gavėjo 

pavadinimas 

Panaudos  sutarties 

sudarymo teisinis 

pagrindas 

(Savivaldybės 

tarybos sprendimo 

data ir nr.) 

Panaudos  

sutarties 

pradžia 

(data) 

Panaudos 

sutarties 

pabaiga 

(data) 

- - - - - - - - - 
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Eil. 

Nr. 

Veikloje 

nenaudojamo 

pastato (arba 

patalpų) 

pavadinimas 

Veikloje 

nenaudojamo 

pastato (arba 

patalpų) adresas 

Veikloje 

nenaudojamo 

pastato (arba 

patalpų) unikalusis 

numeris 

Veikloje 

nenaudojamo 

pastato (arba 

patalpų) 

plotas kv. m 

Siūlymai dėl veikloje nenaudojamo turto  

- - - - - - 

      

 

 


