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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija) teikia Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį
viešajai įstaigai Klaipėdos laivininkų mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo
didinimo“ projektą (toliau – Projektas).
Projektas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 40
straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo juo įstatymo 10 straipsniu, 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2 dalies 3, 5 ir 7
punktais, įgyvendinant Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16
„Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo
patvirtinimo“, ir Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 „Dėl
Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
nuostatas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1033 „Dėl biudžetinių
profesinio mokymo įstaigų pertvarkymo į viešąsias įstaigas ir valstybės turto investavimo“ pritarė
biudžetinės profesinio mokymo įstaigos Klaipėdos laivininkų mokyklos pertvarkymui į viešąją
įstaigą įstatymų nustatyta tvarka. Iki pertvarkymo veikusios Klaipėdos laivininkų mokyklos
biudžetinės įstaigos bei po pertvarkymo veiksiančios viešosios įstaigos Klaipėdos laivininkų
mokyklos (toliau – Mokykla) pagrindinė veikla – profesinis mokymas.
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 40 straipsnio 1 ir 2
dalies ir 7 dalies 1 punkto nuostatomis, kad valstybės turtas gali būti perduodamas valstybinėms
profesinio mokymo įstaigoms patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį ir investuojamas, prašome
iki pertvarkymo veikusios biudžetinės įstaigos Klaipėdos laivininkų mokyklos patikėjimo teise
valdytą nekilnojamąjį turtą (sąrašas pridedamas) perduoti viešajai įstaigai Klaipėdos laivininkų
mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal valstybės turto patikėjimo sutartį
20 metų Mokyklos šiuo metu įstatuose numatytai veiklai vykdyti.
Projekto tikslas – investuoti valstybei nuosavybės teise priklausantį biudžetinės įstaigos
Klaipėdos laivininkų mokyklos valdytą patikėjimo teise ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį ir
nematerialųjį turtą, kurio nepriklausomo turto vertintojo 2018 m. spalio 31 d. nustatyta bendra turto
rinkos vertė – 62 089,30 euro, 2018 m. gruodžio 26 d. nustatyta bendra turto rinkos vertė – 7 077,89
euro, iš viso bendra turto rinkos vertė – 69 167,19 (šešiasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas
šešiasdešimt septyni eurai devyniolika centų) euro, didinant Mokyklos savininko kapitalą. Kartu su
Nutarimo projektu pateikta viena iš turto vertinimo ataskaitų yra sudaryta vėliau kaip 6 mėnesiai
(parengta 2018 m. spalio 31 d., turto vertės nustatymo data – 2018 m. spalio 17 d.) iki dalininko

įnašo perdavimo viešajai įstaigai, tačiau atkreipdami dėmesį į tai, kad pagal galiojančią praktiką,
jeigu turto vertinimo ataskaita nėra teismo keliu užginčyta, netikslinga švaistyti biudžeto lėšas ir jas
leisti pakartotinam turto vertinimui. Pažymime, kad pasikeitus teisės aktams nuo 2019 m. sausio 1
d. atsirado prievolė turto vertinimo ataskaitą paskelbti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir
nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje.
Ši galimybė techniškai atsirado tik nuo 2019 m. sausio 11 d., o „Sprendimas investuoti valstybės ir
savivaldybių turtą gali būti priimamas ne anksčiau kaip po 1 mėnesio nuo turto vertinimo ataskaitos
paskelbimo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje“. Švietimo įstaigos, kurios vertinimus atliko
2018 m. spalio mėn., šią prievolę atlikti galėjo tik praėjus 3 mėnesiams po turto vertinimo ataskaitų
sudarymo. UAB „Nepriklausomų vertintojų biuras“, atlikusi Mokyklos ilgalaikio ir trumpalaikio
materialiojo ir nematerialiojo turto vertinimą 2019 m. gegužės 17 d. rašte paaiškino, kad, peržvelgus
turto vertinimo ataskaitas ir rinkos konjunktūrą, galima daryti išvadą, kad turto vertinimo
ataskaitose Nr. M21810-03KT ir Nr. M21810-03KT-II nustatytos turto rinkos vertės bei
konjunktūra iki šios dienos nesikeistų ir nustatytos vertės išliktų tokios pačios (raštas pridedamas).
Todėl prašome atsižvelgiant į tai, kad švietimo įstaigų turto vertinimo ataskaitos paskelbtos
ir neapskųstos, netaikyti Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies
nuostatos, kad „kiekvieno įnašo vertė yra lygi įneštai pinigų sumai ar atitinka turto vertinimo
ataskaitoje, sudarytoje ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki dalininko įnašo perdavimo viešajai
įstaigai, nurodytą turto vertę“.
Įgyvendinant Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 „Dėl Sprendimo investuoti valstybės
ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9.3 ir 9.4 papunkčių nuostatas,
Mokyklos turto vertinimo ataskaitos 2019 m. sausio 11 d. ir 2019 m. balandžio 2 d. paskelbtos
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos interneto svetainėje.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 16
11.1 ir 11.3 papunkčiais, Mokykla 2019 m. kovo 1 d. raštu Nr. D3-74 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto
patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Klaipėdos laivininkų mokyklai ir valstybės turto investavimo“
projekto“ prašo perduoti iki pertvarkymo veikusios biudžetinės įstaigos Klaipėdos laivininkų
mokyklos patikėjimo teise valdytą nekilnojamąjį turtą (pagal pridedamą sąrašą) viešajai įstaigai
Klaipėdos laivininkų mokyklai, nurodydama prašomo perduoti valstybės turto naudojimo tikslą bei
paaiškinimą, kuriuo pagrindžiama būtinybė perduoti Mokyklai valstybės turtą.
Mokyklos misija – vykdyti kompetencijomis pagrįstą, suderintą su darbo rinkos ir šalies
poreikiais profesinį mokymą, teisinį suaugusiųjų mokymą, perkvalifikavimą ir tobulinimą, taip pat
teikti pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, atitinkantį valstybės numatytus standartus, ugdyti visavertę
socialiai saugią asmenybę. Mokykla vienintelė profesinė mokykla Lietuvoje gali rengti specialistus
pagal modulines profesinio mokymo programas, kurios parengtos įstatymų numatyta tvarka, tai yra
konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų su paskesnėmis pataisomis
kodekso A-II/4 poskyrio reikalavimais, Lietuvos Respublikos jūrinių laipsnių suteikimo, jūrinio
laipsnio diplomų, globalinės jūrų avarinio ryšio saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus
diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų, šių dokumentų išdavimo ir pripažinimo
patvirtinimų ir specialiųjų liudijimų išdavimo jūrininkams taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 3-355 „Dėl Lietuvos
Respublikos jūrinių laipsnių suteikimo, jūrinio laipsnio diplomų, globalinės jūrų avarinio ryšio
saugumo sistemos radijo, ryšio operatoriaus diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų, šių
dokumentų išdavimo ir pripažinimo patvirtinimų ir specialiųjų liudijimų išdavimo jūrininkams
taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d.
įsakymu Nr. V-15. „Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”. Todėl
asmenys, įgiję kvalifikaciją Mokykloje, gali dirbti Lietuvos ir užsienio šalių laivuose,
plaukiojančiuose tarptautiniais reisais.
Mokyklos vizija – Mokykla kvalifikuota mokymosi įstaiga rengianti specialistus, kurie baigę
mokyklą įgyja jūrines specialybes, kurioms reikalinga, kad asmens sveikata, ypač rega ir klausa

atitiktų jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus. Todėl mokytis Mokykloje gali tik labai gerą
sveikatą turintys asmenys ir tai turi įtakos stojančių moksleivių skaičiui. Todėl mokyklos vizija yra
ne tik rengti specialistus pagal turimas modulines profesinio mokymo programas, bet ir ruošti
naujas modulines programas orientuotas į naujausias atsinaujinančių gamtos išteklių pramonės
technologijas bei ruošti specialistus saulės elektrinių, vėjo elektrinių, geoterminio šilumos gręžimo
bei montavimo darbus gebančius atlikti specialistus.
Mokykla informavo, kad nekilnojamasis turtas reikalingas vykdyti veiklas – padėti
asmenims įgyti kvalifikaciją, kompetencijas atitinkančius šiuolaikinius poreikius bei reikalavimus.
Taip pat informavo, kad profesinio mokymo programoms vykdyti nekilnojamąjį turtą Mokykla
Eil. Nekilnojamo turto
Unikalus
Perduodamas
Paskirtis
Nr. pavadinimas ir adresas
Nr.
plotas,
kv. m / ilgis,
m

naudoja taip:

1.

Negyvenamoji patalpa –
Valgykla (nuo 1-1 iki 1-42)
Klaipėda, Nidos g. 76

219770016011:0057

696,35

2.

Butas / Patalpa –
Gyvenamos patalpos (Nuo
R-1 iki R-46, nuo 1-1 iki 115, 1-15a, 1-16, 1-16a, 117, 1-17a, 1-18, 1-18a, nuo
1-19 iki 1-30, 1-30a, 1-31,
1-31a, 1-32, 1-32a, 1-33, 133a, nuo 1-34 iki 1-61a,
nuo 1-62 iki 1-66, 1-66a, 167, 1-67a, 1-68, 1-68a, nuo
1-69 iki 1-74, 1-74a, 1-74b,
nuo 1-75 iki 1-77, 1-77a, 177b, nuo 1-78 iki 1-84, nuo
1-86 iki 1-87, nuo 1-90 iki
1-94, nuo2-1 iki 2-2, 2-2a,
2-3, 2-3a, nuo 2-4 iki 2-7,
2-7a, 2-8, 2-8a, nuo 2-9 iki
2-13, 2-13a, 2-14, 2-14a,
nuo 2-15 iki 2-18, 2-18a,
nuo2-19 iki 2-20, 2-20a,
nuo 2-21 iki 2-25, 2-25a,
nuo2-27 iki 2-30, 2-30a,
nuo 2-31 iki 2-32, 2-32a,
nuo 2-33 iki 2-32-35, nuo
2-59 iki 2-64, 2-64a, 2-65,
2-65a, 2-26, 2-26a, nuo 266 iki 2-69, 2-69a, nuo 270 iki 2-71, 2-71a, nuo 272 iki 2-76, 2-76a, nuo 277 iki 2-78, 2-78a, nuo 279 iki 2-81, 2-81a, nuo 282 iki 2-83, 2-83a, nuo 284 iki 2-89, 2-89a, nuo 2-

219770016011:0055

2244,87

Klaipėdos laivininkų mokyklos
valgykla yra įsikūrusi
atskirame pastate, čia
yra įrengtos praktinio mokymo
patalpos su atskira praktinio
mokymo klase bei gamybinėmis
patalpomis, kur mokosi laivo virėjo
profesiją pasirinkę moksleiviai
(valgyklos patalpose vienu
metu gali mokytis 12
moksleivių) bei kvalifikacijos
kėlimo kursų klausytojai.
Mokyklos valgyklos patalpos yra
pritaikytos mokyti laivo virėjus bei yra
akredituotos Lietuvos transporto
saugos administracijos. Valgykloje taip
pat yra maitinami moksleiviai,
besimokantys Mokykloje,
mokytojai bei ūkio dalies
darbuotojai.
Mokyklos bendrabučio
patalpos yra išskirtos į
tris zonas (moksleivių
apgyvendinimo, praktinio
mokymo dirbtuvės, praktinio
mokymo laboratorija). Pastato
pirmame ir antrame aukšte
yra įrengti mokiniams
apgyvendinti skirti 44
kambariai, vienu metu galima
apgyvendinti 110 moksleivių.
Praktinio mokymo laboratorija
įrengta su atskiru įėjimu. Ji skirta
jūreivių virėjų praktiniam mokymui
(laboratorijoje vienu metu gali
mokytis 12 mokinių).
Patalpos yra pritaikytos mokyti
laivo virėjus bei yra akredituotos
Lietuvos transporto saugos
administracijos. Praktinio
mokymo dirbtuvės yra
yra pritaikytos atlikti
šaltkalvystės darbus bei
aprūpintos darbo stalais,
šaltkalvystės mechaniniais ir
rankiniais įrankiais, prietaisais,
matavimo prietaisais ir
įrenginiais, jose vyksta praktinis
mokymas motoristų elektrikų,
elektrikų bei elektromechanikų
specialybių mokinių.
Pastato rūsio patalpose yra įkurta
laisvalaikio patalpa su

3.

90 iki 2-91, 2-91a, nuo 292 iki 2-94, 2-94a, nuo 295 iki 2-96, 2-96a, 2-97)
Klaipėda, Nidos g. 76
Pastatas – Mokykla
Klaipėda, Rambyno g. 14

treniruokliais bei
pagalbinės ir sandėliavimo
patalpos.
21977001-6022

5090,81

Mokykloje vykdomas pagrindinio,
vidurinio ugdymo ir
profesinio ugdymo programų mokymas,
išduodami kvalifikaciją ir
mokymosi pasiekimus
įteisinantys dokumentai.
Mokymo programos yra
keičiamos ir atnaujinamos pagal rinkos
poreikius. Šiuo metu
Mokykloje yra sudarytos visos
galimybės
įgyvendinti sekančias programas:
Jūreivio modulinė profesinio
mokymo programa
(valst. kodas P42104105, P43104106,
T43104109);
Laivo virėjo modulinė profesinio
mokymo programa (valst. kodas
P42104103, P43104103, T43104106);
Laivo elektriko modulinė
profesinio mokymo programa
(valst. kodas P42104106,
P43104107, T43104110);
Motoristo modulinė profesinio
mokymo programa (valst. kodas
P42104107, P43104108, T43104111);
Logisto ekspeditoriaus modulinė
profesinio mokymo programa
(valst. kodas M43041701,
M44041701, T43041701);
Mokykloje įrengta praktinio
mokymo bazė: du
mokomieji barai: takelažinė
(suvirinimo darbų baras su
medžiagų sandėliu) ir laivo korpuso
priežiūra (smėliasrovė, paruošimas
dažymui ir dažymo patalpa).
Pirmo aukšto šiauriniame
gale įrengta patalpa per du
aukštus su baseinu, kurios
antrame aukšte įrengti įrengimai:
gelbėjimo valties keltuvas su
gelbėjimo valtimi ir
išorinio trapo nuleidimo
mechanizmas. Prie pastato įrengta krovin
aikštelė su šiais mokymo
įrenginiais: laivo krovininė strėlė,
du laivo švartavimo įrangos elementai:
knechtai, švartlyniai, švartlynių

pernešamieji fiksatoriai metaliniai,
inkaras ir inkaro pakėlimo – nuleidimo
mokomasis mechanizmas.
4.

5.

6.

7.

8.

Kiti inžineriniai statiniai –
Kiemo aikštelė
Klaipėda, Rambyno g. 14
Kiti inžineriniai statiniai –
Kiemo statiniai (kiemo
aikštelė)
Klaipėda, Rambyno g. 14
Nuotekų šalinimo tinklai –
Buitinių nuotekų išvadas
Klaipėda, Rambyno g. 14
Nuotekų šalinimo tinklai –
Lietaus nuotekų išvadas
Klaipėda, Rambyno g. 14
Pastatas – Garažas
Klaipėda, Nidos g. 76

Išasfaltuota aikštelė.

44001753-0297

777,00

21977001-6033

-

400-17532226

54,84
(ilgis)

Naudojami pagal tiesioginę paskirtį.

400-17532248

87,23
(ilgis)

Naudojami pagal tiesioginę paskirtį.

44000315-6554

79,56

Garažas yra padalintas į tris
atskiras patalpas, kurios yra
naudojamos transporto reikmėms
bei metalui paruošti.
Ateityje planuojama
įrengti vidaus degimo variklių
laboratoriją. Mokykla turi
reikiamus vidaus degimo
variklius jų mazgus ir kitas
priemones.

Mokyklos aikštelė su automobilių
parkavimo vietomis.

Gavę nekilnojamąjį turtą pagal valstybės turto patikėjimo sutartį, įsipareigojame jį naudoti
tik viešosios įstaigos Klaipėdos laivininkų mokyklos įstatuose numatytai veiklai vykdyti (turto
naudojimo paskirtis atitiks įstaigos veiklos sritis ir tikslus), taip pat įsipareigojame turtą tausoti ir
racionaliai tvarkyti ir patikėjimo sutartyje numatytomis sąlygomis panaudoti savo lėšas perduoto
turto remontui atlikti. Gautą pagal turto patikėjimo sutartį turtą valdysime ir naudosime rūpestingai,
užtikrindami visuomenės interesų tenkinimą. Tokiu būdu sieksime maksimalios naudos visuomenei.
Mokyklos strateginiai tikslai:
 rengti specialistus, gebančius dirbti Lietuvos ir užsienio šalių laivuose, plaukiojančiuose
tarptautiniais reisais
 atsinaujinti pagal kintančius jūrinio sektoriaus darbuotojų kvalifikacijai keliamus
reikalavimus
 turimos infrastuktūros bei papildomos investicijos leistų užtikrinti paklausių specialybių
rengimo sąlygas bei sukurti naujas specialybes
 Mokyklos pagrindinė profesinio mokymo veikla yra orientuota į specialistų rengimą
jūriniam sektoriui (laivybos, jūrų uosto paslaugų ir verslo). Kadangi jūrinio sektoriaus
įmonių veikla yra susieta su užsienio šalių partneriais, šio sektoriaus darbuotojai turi gebėti
dirbti tarptautinėje, daugiakultūrėje bendruomenėje laivuose ir uosto paslaugų įmonėse.
Jūrinis sektorius Lietuvoje, kurio pagrindą sudaro Klaipėdos jūrų uostas ir su juo susietos
laivybos bendrovės, uosto krovos kompanijos, turi svarbią reikšmę šalies ekonomikai ir šiuo
metu turi potencialą augti, modernizuojant ir plečiant infrastruktūrą. Tuo pačiu kinta jūrinio
sektoriaus darbuotojų kvalifikacijai keliami reikalavimai.
Pagal investavimo kriterijus, kurie nustatyti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje, Mokykla tenkina
tokius investavimo kriterijų punktus:

3) investuojant skatinamas Lietuvos ekonomikos augimas, stiprinamas ekonominis
savarankiškumas ir (ar) tarptautinis konkurencingumas;
Investavus valstybės turtą bus parengiama daugiau kvalifikuotų specialistų atitinkančių
darbo rinkos poreikius. Mokyklos absolventai įgiję jūreivio, laivo virėjo, motoristo, laivo elektriko,
logisto ekspeditoriaus kvalifikacijas, gali dirbti Lietuvos ir užsienio šalių laivuose, plaukiojančiuose
tarptautiniais reisais. Turimos infrastuktūros bei papildomos investicijos leistų deramai naudoti
turimą studijų ir praktinio rengimo bazę, būtų siekiama užtikrinti geras jūrininkų rengimo sąlygas,
atsižvelgiant į turimą mokymo bazę – yra baseinas, keltuvas su gelbėjimo valtimi bei išorinio trapo
nuleidimo mechanizmas. Turint šias priemones ir naudojant uždirbtas lėšas ir / ar Europos Sąjungos
fondų investicijas (paruošus investicinį projektą) Mokykla turėtų galimybę rengti SOLAS kursus ne
tik Mokyklos mokiniams, bet ir asmenims, norintiems praeiti asmeninio išgyvenimo technikos,
priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio
saugumo ir socialinės atsakomybės kursą pagal tarptautinės jūrinės organizacijos reikalavimus.
Investicijos leistų tobulinti ne tik esamas profesinio mokymo programas, bet ir kurti klasterį su
darbdaviais, kad, bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
būtų galima atliepti ūkio ir regiono poreikį kvalifikuotų specialistų rengimui, įteisinant parengtas
naujas modulines profesinio mokymo programas ir profesinius standartus, orientuotus į naujausias
atsinaujinančių gamtos išteklių pramonės technologijas. Jūrų sektorius atlieka svarbų vaidmenį
užtikrinant ir palaikant Europos Sąjungos ekonominius ir prekybinius santykius. 2018–2020 metais
numatoma Klaipėdos uosto plėtra, tiesiogiai su Klaipėdos uosto veikla yra susiję daugiau kaip 800
įmonių, sukuriama per 58 tūkst. indukuotų darbo vietų, todėl yra būtina atnaujinti ir plėtoti esamų
studijų infrastruktūrą.
5) investavus bus kuriama ar plėtojama infrastruktūra, naudinga visuomenei (skatinama
veiksminga konkurencija šalies rinkoje, gerinama viešųjų paslaugų kokybė, pasirinkimo galimybės
ir prieinamumas);
Investavus valstybės turtą būtų efektyviai išnaudojama turima ir / ar tobulinama mokymo
infrastuktūra, kuri leistų stiprinti profesinio rengimo bei mokymosi visą gyvenimą galimybes.
Leistų mokyklos absolventams siekti aukštojo mokslo, numatant galimybę Mokyklos profesinio
mokymo metu įgytas kompetencijas įskaityti aukštojo mokslo mokymo įstaigose, sudarant sąlygas
absolventams toliau mokytis aukštojoje mokykloje. Bus skatinama veiksminga konkurencija šalies
darbo rinkoje, ruošiami aukštos kvalifikacijos specialistai tam, kad Lietuvos jūrininkai galėtų
konkuruoti pasaulinėje jūrinio darbo rinkoje ir būtų rengiami pagal galiojančius tarptautinius
reikalavimus, išdėstytus tarptautinėje konvencijoje STCW 78, atnaujintoje 2010 metais. 2018 m.
gruodžio 31 d. duomenimis, Mokykloje mokosi 200 mokinių, kasmet Mokyklą baigia nuo 50 iki 70
kvalifikuotų specialistų, apie 50 mokinių įgyja vidurinį išsilavinimą. Investavus ir / ar sustiprinus
galimybes rengti naujų specialybių t. y. atsinaujinančios energetikos specialistus, mokinių skaičius
Mokykloje gali žymiai išaugti.
Mokykloje yra įrengtos klasės ir kitos mokymui(si) pritaikytos patalpos su techninėmis
priemonėmis (kompiuteriais, vaizdo projektoriais, lentomis) mokymo(si) medžiagai pateikti, sporto
salė, skirta fiziniam lavinimui, aktų salė – renginiams vesti. Mokyklos patalpose yra įrengti du
mokomieji barai: takelažinė (suvirinimo darbų baras su medžiagų sandėliu) ir laivo korpuso
priežiūra (smėliasrovė, paruošimas dažymui ir dažymo patalpa). Pirmo aukšto šiauriniame gale
įrengta patalpa per du aukštus su baseinu, kurios antrame aukšte įrengimai: gelbėjimo valties
keltuvas su gelbėjimo valtimi ir išorinio trapo nuleidimo mechanizmas. Prie pastato įrengta krovinių
aikštelė su šiais mokymo įrenginiais: laivo krovininė strėlė, du laivo švartavimo įrangos elementai:
knechtai, švartlyniai, švartlynių pernešamieji fiksatoriai metaliniai, inkaras ir inkaro pakėlimo –
nuleidimo mokomasis mechanizmas. Mokykloje veikia šiuolaikinis kompiuterinis tinklas, įrengtos
dvi kompiuterinės klasės. Mokykla turi 53 nešiojamus kompiuterius ir 30 stacionarių kompiuterių
su internetiniu ryšiu, naudojamas e. dienynas, veikia mokyklos interneto puslapis.
7) iš investavimo objekto bus gauta ne tik pelno (pajamų), bet ir gautas socialinis rezultatas
(švietimo, kultūros, mokslo, aplinkos, sveikatos ir socialinės apsaugos, kitų panašių sričių) arba
užtikrintas veiksmingesnis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose nustatytų
valstybės ir savivaldybės funkcijų atlikimas

Investavus valstybės turtą bus vykdomos įvairesnės profesinio mokymo bei tęstinio
mokymo programos. Profesinio mokymo sistema taps lanksti, atvira, pagrįsta įvairių mokymo
formų ir institucijų sąveika bei sudarys sąlygas kiekvienam asmeniui mokytis visą gyvenimą.
Mokykla stengiasi išnaudoti visas įmanomas galimybes motyvuoti mokinius bei tobulinti jų
dalykines ir bendrąsias kompetencijas, panaudojant naująsias ugdymo technologijas, dirbant
netradicinėse ugdymo erdvėse, siejant dalyko žinias su gyvenimo praktika: organizuojami praktiniai
užsiėmimai įmonėse ir sektoriniuose praktinio mokymo centruose; sistemingai organizuojami
profesinio meistriškumo konkursai; organizuojami įvairūs regioninio ir nacionalinio lygmens
renginiai Europos profesinių gebėjimų savaitės metu; dalyvaujama projektuose: Leonardo Da Vinči
projektas „Jūrinio verslo sektoriaus specialistų rengimas, siekiant jų sėkmingos integracijos
rinkoje“, „ERASMUS+“ mobilumo projekto „Tarptautinė patirtis jūrinio sektoriaus darbuotojų
rengimo srityje“, „Erasmus+“ programos KA 1 asmenų mokymosi mobilumas „Dalykinių ir
bendrųjų kompetencijų tobulinimas tarptautinėje darbo aplinkoje“. Artimiausiu metu Mokykla teiks
paraišką dalyvauti investiciniame projekte 09.1.2-CPVA-K-722 „Profesinio mokymo
infrastruktūros plėtra“.
Atsižvelgiant į tai, kad iš investuojamo turto numatomų gauti pajamų vertinės išraiškos
pateikti negalime, nes kriterijų rodikliai šiuo atveju yra socialinio, kultūrinio, švietimo pobūdžio,
kurių nauda nėra išreiškiama kiekybine išraiška, todėl su Mokyklos parengtu Projektu pateikiama
investavimo kriterijų tik kokybinė išraiška.
Atlikus pertvarką Mokyklos įstatuose numatytai veiklai vykdyti (tęsti iki pertvarkos
vykdytą veiklą) yra būtinas anksčiau minėtas turtas.
Mokyklos parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas „Dėl valstybės
nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Klaipėdos
laivininkų mokyklai ir valstybės turto investavimo“ derintas su pastabomis su valstybės įmone
Turto banku ir Konkurencijos taryba. Atsižvelgta į valstybės įmonės Turto banko pastabą –
patikslinti nutarimo projekto nekilnojamojo turto, perduodamo pagal valstybės patikėjimo sutartį,
sąraše neteisingai nurodyti nekilnojamojo turto objektų, pažymėtų 5 ir 6 eilės numeriu, unikalūs
numeriai (nutarimo projekto derinimo Valstybės turto informacinės paieškos sistemoje (VTIPS)
pažyma pridedama.
Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pastabą, Mokykla įvertino ir
2019 m. gegužės 24 d. rašte Nr. D3-147 „Dėl investuojamo turto atitikties Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 daliai“ patikino, kad investavimu bus užtikrinama Mokyklos
veiklos materialinė bazė ir sudaromos palankios sąlygos Mokyklos veiklos kokybei užtikrinti –
investuojamas turtas yra skirtas mokinių profesiniam mokymui ir jų praktinei veiklai (įrengimai,
staklės, baldai, knygos, kompiuterinė technika ir kt.), taip pat administracinei veiklai užtikrinti.
Tai, kaip bus naudojamas Mokyklai perduotas turtas, neturi Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nurodytų požymių dėl valstybės pagalbos teikimo. Be šio turto
Mokykla negalėtų atlikti jai pavestų profesinio mokymo funkcijų, nurodytų Lietuvos Respublikos
profesinio mokymo įstatyme. Turtas nėra skirtas palaikyti prekių gamybai ar komercinėms
paslaugoms teikti, neiškraipys konkurencijos, nesuteiks Mokyklai pranašumo prieš kitus rinkos
dalyvius, nedarys jokios įtakos ES valstybių narių tarpusavio prekybai.
Mokykla savo raštuose teigia, kad nevykdo ir negali vykdyti jokių veiklų, kurios nebūtų
vienaip ar kitaip susijusios su švietimo sistema, taip pat įsipareigoja gautą turtą naudoti tik
Mokyklos įstatuose numatytai veiklai vykdyti, turtą valdyti ir naudoti rūpestingai, užtikrindama
visuomenės interesų tenkinimą.
Projekte numatomo teisinio reguliavimo teigiama pasekmė – investavimu bus įgyvendintos
naujos Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo nuostatos – pasikeitus Mokyklos teisinei
formai iš biudžetinės įstaigos į viešąją įstaigą, Mokyklai atsiranda galimybė turėti nuosavą turtą,
kurio vienas iš įgijimo būdų – valstybės investuotas turtas, taip pat Mokykla turės teisę skolintis, tai
yra pasirašyti paskolų sutartis, finansinės nuomos sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos
dokumentus, laikydamasi atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyto bendro valstybinėms profesinėms
mokykloms skolinimosi limito. Taip pat investuojamu turtu padidės valstybės įnašas Mokyklos
kapitale, sumažės su turtu susijusių biurokratinių procedūrų kiekis, o Mokykla galės racionaliau,

lanksčiau ir efektyviau disponuoti turtu be tarpininkų, taigi, bus sudarytos geresnės sąlygos
Mokyklos veiklai vykdyti. Atsižvelgiant į tai, valstybės turto investavimo būdas yra geresnė
alternatyva nei šio turto perleidimas patikėjimo teise.
Parengtas Projektas yra individualus teisės aktas, todėl numatomo teisinio reguliavimo
poveikio vertinimo pažyma nerengiama, konsultacijos su visuomene nenumatomos.
Projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai, neperkelia Europos
Sąjungos teisės normų. Priėmus Projektą, kitų teisės aktų keisti ar panaikinti nereikės.
Papildomų lėšų Projektui įgyvendinti neprireiks. Priėmus Projektą, neigiamų pasekmių
nenumatoma
Projektas nenotifikuotinas Europos Komisijai.
Projektas paskelbtas Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).
Projektą parengė Ekonomikos departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus
(vedėja Margarita Jakštonienė, tel. 219 1242) vyriausioji specialistė Danutė Kirsnienė (tel. 219
1243, el. p. Danute.Kirsniene@smm.lt).
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį
viešajai įstaigai Klaipėdos laivininkų mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo
didinimo“ projektas, 3 lapai.
2. Viešosios įstaigos Klaipėdos laivininkų mokyklos 2019 m. kovo 1 d. rašte Nr. D3-74
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo
pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Klaipėdos laivininkų mokyklai ir valstybės
turto investavimo“ kopija, 7 lapai.
3. Viešosios įstaigos Klaipėdos laivininkų mokyklos kilnojamojo turto vertinimo ataskaita
Nr. M21810-03KT, 1 egz.
4. Viešosios įstaigos Klaipėdos laivininkų mokyklos kilnojamojo turto vertinimo ataskaita
Nr. M21810-03KT-II, 1 egz.
5. Viešosios įstaigos Klaipėdos laivininkų mokyklos Nekilnojamojo turto registro centrinio
duomenų banko išrašų, nutarimo projekto derinimo Valstybės turto informacinės paieškos sistemoje
(VTIPS) pažymos kopijos, 13 lapų.
6. Viešosios įstaigos Klaipėdos laivininkų mokyklos parengto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo projekto „Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto
patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Klaipėdos laivininkų mokyklai ir valstybės turto investavimo“
kopija, 3 lapai.
7. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2019 m. vasario 11 d. rašto Nr. (9.8-35) 6V329 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį ir dėl
nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto investavimo“ kopija, 1 lapas.
8. Viešosios įstaigos Klaipėdos laivininkų mokyklos investuojamo turto sąrašų kopijos, 25
lapai.
9. Viešosios įstaigos Klaipėdos laivininkų mokyklos Metų veiklos ataskaitos kopija, 11 lapų.
10. Viešosios įstaigos Klaipėdos laivininkų mokyklos Finansinių ataskaitų rinkinio kopija,
30 lapų.
11. Viešosios įstaigos Klaipėdos laivininkų mokyklos įstatų kopija, 14 lapų.
12. Nekilnojamojo turto, perduodamo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį, sąrašo kopija,
2 lapai.
13. Viešosios įstaigos Klaipėdos laivininkų mokyklos 2019 m. gegužės 24 d. rašto Nr. D3147 „Dėl investuojamo turto atitikties Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1
daliai“ kopija, 1 lapas.
14. UAB „Nepriklausomų vertintojų biuras“ 2019 m. gegužės 17 d. rašto kopija, 1 lapas.
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