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DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL TURTO PERDAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBEI PROJEKTO
Lietuvos Respublikos finansų ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo
„Dėl valstybės nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Klaipėdos
miesto savivaldybės nuosavybėn“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projekto tikslas – nereikalingą valstybės funkcijoms įgyvendinti valstybės
nekilnojamąjį turtą, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą perduoti Klaipėdos miesto savivaldybės
(toliau – Savivaldybė) nuosavybėn jos savarankiškajai funkcijai – šilumos ir geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimo – įgyvendinti.
Valstybės įmonė Turto bankas (toliau – Turto bankas) 2021 m. liepos 28 d. iš
bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Geoterma“ (toliau – BUAB „Geoterma“) perėmė
patikėjimo teise valdyti nekilnojamąjį turtą (gamybinį pastatą, siurblinę, inžinerinius statinius,
inžinerinius ir vandentiekio tinklus) ir ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą Klaipėdoje.
Savivaldybės taryba 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T2-56 „Dėl sutikimo perimti
valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ sutiko perimti
Savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Turto banko
patikėjimo teise valdomą turtą savarankiškajai Savivaldybės funkcijai įgyvendinti, taip pat perėmusi
turtą padengti BUAB „Geoterma“ bankroto administratoriaus patirtas šio turto administravimo
sąnaudas, kurios negali būti didesnės nei 200 000 eurų. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Nutarimo
projekte siūloma nustatyti, kad nutarimo 1 ir 2 prieduose nurodytas turtas perduodamas
Savivaldybės nuosavybėn Savivaldybei padengus BUAB „Geoterma“ bankroto administratoriaus
patirtas šio turto bankroto procedūrų administravimo išlaidas, kurios sudaro 175 162,75 euro.
Turto banko generalinio direktoriaus 2021 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. P1-303 „Dėl turto
pripažinimo nereikalingu valstybės funkcijoms įgyvendinti“ turtas Klaipėdoje, Jūrininkų pr.,
Kraštinėje g. 5A, Lypkių g. 17, Rimkų g. 14 ir Rimkų g., pripažintas nereikalingu valstybės
funkcijoms įgyvendinti.
Turto bankas sutinka perduoti turtą Savivaldybės nuosavybėn. Perduodamo nekilnojamojo
turto likutinė vertė 2021 m. rugsėjo 1 d. buvo 2 390 391 euras, ilgalaikio materialiojo turto –
629 371,82 euro, trumpalaikio materialiojo turto – 9,68 euro.
Nutarimo projekto teigiamos pasekmės – būtų sudarytos galimybės racionaliam valstybės
turto panaudojimui. Neigiamų pasekmių nenumatoma.
Turto banko patikėjimo teise valdomo valstybės nekilnojamojo turto, kuris nėra ar nebus
naudojamas jo veiklai vykdyti, perdavimas suderintas Valstybės turto informacinėje paieškos
sistemoje.
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Nutarimo projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų.
Nutarimo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimą Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius
reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“.
Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje.
Nutarimo projektas be pastabų suderintas su Klaipėdos miesto savivaldybe ir Turto banku.
Nutarimo projektą parengė Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento
(direktorė Aušra Vičkačkienė, tel. (8 5) 239 0122, el. paštas Ausra.Vickackiene@finmin.lt)
Valstybės turto valdymo politikos skyriaus (vedėja Laima Kalinauskienė, tel. (8 5) 239 0127,
el. paštas
Laima.Kalinauskiene@finmin.lt)
vyriausioji
specialistė
Laimutė
Raibienė
(tel. (8 5) 239 0198, el. paštas Laimute.Raibiene@finmin.lt).
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