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LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL TURTO PERDAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PROJEKTO (TAP NR. 21-1606, TAIS NR. 21-30957(2)

Lietuvos Respublikos finansų ministerija išnagrinėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarijos Teisės grupės išvadas (toliau – Išvada), pateiktas dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto
perdavimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn“ projekto (TAP Nr. 21-1606, TAIS Nr. 2130957(2) (toliau – Nutarimo projektas).
Teikiame pagal Išvados 1 punkte pateiktas pastabas patikslintą Nutarimo projektą ir
paaiškinimus dėl kitų Išvados pastabų.
Dėl Išvados 2 punkto pastabos norėtume pažymėti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 16 „Dėl valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių
nuosavybėn“ 3 punkte pateikta rekomendacija sietina su Vyriausybės nutarimų dėl valstybei
nuosavybės teise priklausančio nematerialiojo ir materialiojo (išskyrus nekilnojamuosius daiktus)
turto bei valstybei priklausančių viešųjų įstaigų dalininko (savininko) teisių perdavimu savivaldybių
nuosavybėn projektais. Nutarimo projekto lydraštyje ir Nutarimo projekto prieduose pateikta
informacija leidžia daryti išvadą, kad Nutarimo projektas nėra šio nutarimo 3 punkte nurodytos
rekomendacijos objektas, nes iš esmės Klaipėdos savivaldybei perduodamas valstybės
nekilnojamasis turtas (1 priedas) su Nutarimo projekto 2 priede nurodytu nekilnojamojo turto
objektuose esančiu materialiuoju turtu, kuris atskirai, be nekilnojamojo turto, net nebūtų
perduodamas savivaldybei.
Norėtume atkreipti dėmesį, kad Nutarimo projektas – netipinis valstybės turto perdavimo
savivaldybės nuosavybėn atvejis, todėl materialiojo turto perdavimo būtinybė yra pagrįsta tik viena
priežastimi – šis turtas negali būti atsietas nuo perduodamo nekilnojamojo turto. Be to, kartu su
Nutarimo projektu pateiktuose Klaipėdos miesto savivaldybės ir AB „Klaipėdos energija“ raštuose
aiškiai nurodyta, kad visas perduotinas valstybės turtas bus naudojamas šilumai gaminti ir tiekti į
Klaipėdos centralizuoto šilumos tiekimo tinklus. Finansų ministerijos nuomone, tai pakankamai
pagrindžia viso valstybės turto perdavimą ir jo tolesnį naudojimą Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatyme nustatytai savarankiškajai savivaldybės funkcijai įgyvendinti.
Dėl Nutarimo projekto netipinio pobūdžio nėra pateikiamas ir atskiras Klaipėdos miesto
savivaldybės prašymas (Išvados 3 punkto pastaba). Lydimuosiuose dokumentuose išdėstyta visa
bankrutavusios, valstybei priklausiusios, bendrovės „Geoterma“ turto perėmimo valstybės
nuosavybėn istorija, iš kurios matyti, kad valstybės institucijos buvo valstybės perimto turto
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perdavimo savivaldybei iniciatorės, turto perdavimo klausimą derinusios su Klaipėdos miesto
savivaldybe ir jos kontroliuojama bendrove.
Atsižvelgdami į Išvados 4 punkto pastabą pažymime, kad Viešame aukcione parduodamo
Klaipėdos miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąraše nėra
savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, kurio naudojimo paskirtis atitiktų
prašomo perduoti valstybės nekilnojamojo turto paskirtį, tokios paskirties nekilnojamasis turtas nėra
perduotas neviešojo sektoriaus subjektams.
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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