LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
Teisės akto projekto lydraštis

2019-04-26

Nr. G-4638

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTERIJA
Biudžetinė įstaiga, A. Volano g. 2, 01516 Vilnius, tel. (8 5) 219 1225/219 1152, faks. (8 5) 261 2077,
el. p. smmin@smm.lt, http://www.smm.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188603091.
Atsisk. sąsk. LT30 7300 0100 0245 7205 „Swedbank“, AB, kodas 73000
____________________________________________________________________________________________________________________

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2019-

-

Nr.

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 Mažeikių politechnikos 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, 7 dalies 1 punkto nuostata, 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“,
nuostatą.
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 Mažeikių politechnikos mokyklos pertvarkymui į viešąją
įstaigą įstatymų nustatyta tvarka. Iki pertvarkymo veikusios Mažeikių politechnikos mokyklos
biudžetinės įstaigos bei po pertvarkymo veiksiančios viešosios įstaigos Mažeikių politechnikos
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 Mažeikių politechnikos mokyklos patikėjimo teise
valdytą nekilnojamąjį turtą (sąrašas pridedamas) perduoti viešajai įstaigai Mažeikių politechnikos
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 iki pertvarkymo
veikusios biudžetinės įstaigos Mažeikių politechnikos mokyklos valdytą patikėjimo teise ilgalaikį ir
trumpalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio nepriklausomo turto vertintojo 2018 m. spalio 11
d. nustatyta bendra turto rinkos vertė – 518 504,65 euro, 2018 m. gruodžio 28 d. nustatyta bendra
turto rinkos vertė – 125 059,12 euro, iš viso bendra turto rinkos vertė – 643 563,77 euro (šeši šimtai
keturiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt trys eurai 77 centai), didinant Mokyklos
savininko kapitalą.

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 30 d. paskelbtos Audito, apskaitos, turto
vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto
svetainėje.
Mokykla informavo, kad perduodamas nekilnojamas turtas reikalingas įgyvendinant
profesinio mokymo funkcijas, t. y. vykdyti pirminį, suaugusiųjų ir neformalųjį profesinį mokymą
pagal įvairias profesinio mokymo programas, sudaryti palankias mokymosi, kvalifikacijos
tobulinimo, persikvalifikavimo galimybes. Perduodamas nekilnojamas turtas bus naudojamas
įvairioms reikmėms: mokymo paskirties pastatai – mokinių mokymui; sporto salės, stadionai –
mokinių sveikatinimo ir sporto reikmėms; bendrabučiai – mokiniams apgyvendinti; garažai –
transporto reikmėms; dirbtuvės – mokinių praktiniam mokymui; kiti pastatai – materialinėms
vertybėms saugoti.
Kaip informavo Mokykla 2019 m. balandžio 8 d. raštu Nr. D3-76 „Dėl nekilnojamojo turto“,
perdavus Mokyklai nekilnojamąjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo pagal valstybės turto
patikėjimo sutartį, Mokykla teiks pasiūlymą valstybės įmonei Turto bankui dėl Mokyklos
funkcijoms vykdyti nereikalingų pastatų – valgyklos (unikalus numeris – 4400-0704-5698)
Mažeikių rajono savivaldybėje, Viekšniuose, Bažnyčios g. 15A, ir garažo (unikalus numeris –
4400-0761-5638) Mažeikių rajono savivaldybėje, Viekšniuose, Mažeikių g. 84, perdavimo.
Mokykla pasiūlymą Turto bankui dėl garažo (unikalus numeris – 4400-1184-0690) Mažeikių rajono
savivaldybėje, Viekšniuose, Tilto g. 9A, teiks tada, kai pasibaigs nuomos sutartis (nuomos sutartis
galioja iki 2021-07-22), kadangi nuomojama dalis pastato, o kita dalis šiuo metu reikalinga
Mokyklos funkcijoms vykdyti. Kitas nuomojamas nekilnojamasis turtas yra reikalingas Mokyklos
funkcijoms vykdyti, kadangi nuomojamos tik laisvos patalpų dalys. Taip grūdų sandėlyje (unikalus
numeris – 3296-2008-4022, bendras plotas – 4421,26 kv. metro) nuomojama tik laisva patalpos
dalis (60 kv. metrų) ir kitais atvejais, nurodytais Mokyklos rašte (raštas pridedamas).
Mokyklos misija – sudaryti galimybes jaunuoliams įgyti darbo rinkoje paklausią profesinę
kvalifikaciją ir rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, suteikti valstybinius reikalavimus
atitinkantį vidurinį išsilavinimą, ugdyti bendruosius mokinių gebėjimus, vertybines nuostatas bei
skatinti nuolatinį mokymąsi ir profesinį lavinimąsi, vykdyti suaugusiųjų perkvalifikavimą.
2000 metais prie Mokyklos buvo prijungta Viekšnių žemės ūkio mokykla, kuri tapo
Mokyklos Viekšnių skyriumi. Nuo 2001 metų Mokykloje pradėtos vykdyti verslo Vadybos ir
Įstaigų administravimo aukštesniosios studijos. 2001 metais Mokyklos Viekšnių skyriuje įsteigtas
žemdirbių tęstinio mokymo centras, o 2002 metais įregistruota vairavimo mokykla.
Mokyklos vizija – moderni profesinio mokymo įstaiga, plėtojanti mokymosi visą gyvenimą
alternatyvas, ugdanti atsakingą, veiklią, kūrybingą asmenybę, teikianti kokybišką bendrąjį ugdymą
bei profesinį mokymą, užtikrinant jo atitiktį darbo rinkos poreikiams.
Mokiniai ne vien tik mokosi, bet ir dalyvauja įvairioje neformalaus ugdymo veikloje bei
mokinių mokomosiose bendrovėse (MMB). Vyksta bendradarbiavimas su socialiniais partneriais —
Mažeikių rajono savivaldybe, Mažeikių verslininkų asociacija, Šiaulių darbo rinkos mokymo
centru, VšĮ Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centru, rajono verslo įmonėmis. Mokytojai
siekia kuo suprantamiau perteikti žinias, atsižvelgia į technologinius pokyčius, naudoja aktyvaus
mokymo metodus. Mokykloje aktyviai dirba karjeros koordinatoriai, kurie mokinius informuoja
apie Mokykloje vykdomas profesinio mokymo programas, priėmimo tvarką, mokymosi sąlygas,
įsidarbinimo galimybes. Miesto bei rajono pagrindinių mokyklų mokiniai turi galimybę susipažinti
su atskirų specialybių veiklomis, mokymo įranga, stebėti bei patys dalyvauti mokomosiose
dirbtuvėse vykstančiuose įvadiniuose pasirinktos specialybės praktiniuose mokymo užsiėmimuose.
Mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose rajono, regiono renginiuose, mugėse, verslo pasiekimų
parodose, respublikiniuose bei nacionaliniuose profesinio meistriškumo konkursuose, kuriuose
dažnai laimi prizines vietas. Mokykla yra Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos
(LPMIA), Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų (ŠPPAR) narė. Mokykloje yra muziejus,
nuotolinio mokymo klasė su interaktyviąja lenta, rašomas metraštis, leidžiamas laikraštis

„Žvilgsnis“. Mokykla moderni, aukštos kokybės, nuolat atsinaujinanti profesinė mokykla su
gimnazijos skyriumi, kuri suteikia jaunuoliams galimybes įgyti ir nuolat plėtoti standartus
atitinkančias kompetencijas, konkuruoti darbo rinkoje, savarankiškai veikti ir stiprinti savo vertę
visuomenėje.
Mokyklos strateginis tikslas – parengti iniciatyvų, darbštų, išsilavinusį ir kvalifikuotą
specialistą, siekiantį profesinės karjeros konkuruojant darbo rinkoje.
Mokykloje 2008 metų pabaigoje akredituota vidurinio ugdymo programa, įsteigtas
gimnazijos skyrius.
Mokykla – moderni pirminio ir tęstinio profesinio mokymo įstaiga, turinti 76 licencijuotas
programas, kurios suteikia profesinį bei vidurinį išsilavinimą, atitinkantį šiuolaikinės pasirinktos
profesinės veiklos sričiai keliamus reikalavimus. Mokykloje gali mokytis – mokiniai, nebaigę
pagrindinio ugdymo programos, baigę pagrindinio ugdymo programą, baigę vidurinio ugdymo
programą.
Mokykloje nuo 2012 metų naudojamas e. dienynas, veikia Mokyklos interneto puslapis,
MOODLE programa.
2019 m. sausio 1 d. Mokykloje mokėsi 602 mokiniai, dauguma mokinių iš Mažeikių miesto
ir rajono. Kita dalis mokinių mokosi iš Akmenės, Skuodo, Telšių, Plungės ir kitų rajonų. 2018
metais mokyklą baigė 268 kvalifikuoti specialistai, brandos atestatus gavo 156 abiturientai.
Mokykloje dirba 134 darbuotojai. Iš jų – 42 profesijos mokytojai, 30 bendrojo ugdymo
mokytojų, 1 socialinis pedagogas, 1 psichologas. Veikia šiuolaikinis kompiuterinis tinklas su 100
Mbit/s interneto duomenų perdavimo sparta. Mokykloje yra 198 kompiuteriai.
Mokykla bendradarbiauja ne tik su rajono, regiono, Respublikos profesinėmis ir
aukštosiomis mokyklomis, bet ir su užsienio partneriais iš Vokietijos, Ispanijos, Portugalijos,
Italijos, Jungtinės Karalystės, Maltos, Danijos, Turkijos, Graikijos, Prancūzijos, Škotijos, Estijos,
Latvijos. Įgyvendintas pirmasis „ERASMUS+“ Leonardo da Vinci programos asmenų mobilumo
projektas „Investicija į profesini mokymą – tai investicija į kvalifikuotą specialistą“ kartu su
socialiniais partneriais. Taip pat įgyvendinamas „Erasmus+“ Leonardo da Vinci programos asmenų
mobilumo projektas „Praktinių įgūdžių ir kompetencijų tobulinimas darbo vietoje“. Šis projektas
skirtas keturiasdešimčiai mokinių iš dešimties skirtingų specialybių pagal statybos ir architektūros,
inžinerijos, paslaugų asmenims bei verslo ir administravimo mokymo sritis.
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 turtą stiprinamas regiono ekonominis savarankiškumas – bus parengiama
daugiau kvalifikuotų specialistų, atitinkančių darbo rinkos poreikius, absolventai turės didesnes
galimybes įsidarbinti, kurti naujas darbo vietas. Socialinių partnerių lūkesčiai atsispindės tobulinant
esamas programas bei rengiant naujas.
5) investavus bus kuriama ar plėtojama infrastruktūra, naudinga visuomenei (skatinama
veiksminga konkurencija šalies rinkoje, gerinama viešųjų ryšių paslaugų kokybė, pasirinkimo
galimybės ir prieinamumas);
Investavus turtą Mokykla turės galimybę laisviau disponuoti esamu turtu, vykdant ne tik
pirminį, suaugusiųjų bet ir neformalųjį profesinį mokymą. Toliau sėkmingai bendradarbiaudama su
rajono darbdaviais, Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Mažeikių skyriumi, Mokykla turės galimybę
užsidirbti lėšų, leidžiančių, atsižvelgiant į minėtų socialinių partnerių pageidavimus, atnaujinti bei
plėtoti esamą infrastruktūrą. Tai suteiks rajono gyventojams didesnes galimybes pasirinkti norimą
profesinio mokymo sistemą (sritį), bus sudarytos sąlygos mokytis ne tik jaunimui, bet ir asmenims,
norintiems mokytis visą gyvenimą. Taip pat Mokykla didins profesinio mokymo prieinamumą ne
tik rajono gyventojams, bet ir užsieniečiams, pabėgėliams.

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 profesinio mokymo sistema bus lankstesnė, pagrįsta įvairių
mokymo formų ir institucijų sąveika, leidžiančia greičiau reaguoti į darbo rinkoje vykstančius
poreikius. Socialinių partnerių lūkesčiai atsispindės tobulinant esamas programas bei rengiant
naujas. Programų atitikimas šiuolaikiniams darbo rinkos poreikiams leis paruošti daugiau
kvalifikuotų specialistų, gebančių greitai įsilieti į rajono, regiono ir Lietuvos darbo rinką ar net
patiems vystyti verslą ir kurti naujas darbo vietas. Bus gautas socialinis rezultatas švietimo srityje –
vykdomos įvairesnės profesinio mokymo programos, profesinis mokymas taps lankstesnis, pagrįstas
įvairių formų ir institucijų sąveika; bus gebama lanksčiau konkuruoti gaminių ir paslaugų rinkoje.
Mokykla, susidurdama su dabartinėmis gyvenimo realijomis – mokinių skaičiaus mažėjimu
dėl demografinės situacijos, senėjimo tendencija, kurią lemia mažėjantis gimstamumas ir jaunimo
emigracija, gyventojų sunki socialinė padėtis ir jaunimas, augantis rizikos šeimose, taip pat pačių
jaunuolių patekimas į įvairias rizikos grupes (vartoja alkoholį, narkotines medžiagas, smurtauja,
vengia lankyti mokyklą), mokyklinio amžiaus mokinių sveikatos rodiklių prastėjimas ir panašiai –
išsikelia sau didelius tikslus ne tik mokydama asmenis, bet ir juos ugdydama. Mokykloje vyksta
aktyvus ugdymo ir socializacijos procesas. Mokykla stengiasi užtikrinti Lietuvos Respublikos
švietimo įstatyme numatytas nuostatas – užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto,
prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką. Tačiau į Mokyklą ateina ir vyresnio
amžiaus jaunimas, įvairaus amžiaus pilnamečiai asmenys, kurių vertybinės nuostatos jau yra
susiformavusios, tai dar labiau sunkina mokykloje dirbančių darbuotojų, ypač mokytojų, darbą
siekiant įdiegti teigiamas elgesio normas, dorovinę ir dvasinę kultūrą, vertybines orientacijas,
veiklos ir bendradarbiavimo su kitais būdus.
Mokykla lanksčiai prisitaikydama prie besikeičiančių sąlygų: politinių, ekonominių,
socialinių, stengiasi užtikrinti įvairių šalies gyventojų mokymosi, kvalifikacijos tobulinimo,
persikvalifikavimo galimybes bet kuriame amžiuje, suteikia galimybę mūsų auklėtiniams sėkmingai
įsilieti į darbo rinką, o susidarius nepalankios sąlygoms ar netekus darbo, vėl į ją sėkmingai sugrįžti
ir taip prisidėti prie Lietuvos visos visuomenės gerovės kūrimo.
Mokykla, atsižvelgdama į Valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ iškeltas sumanios
visuomenės ugdymo kryptis: veikli visuomenė, solidari visuomenė ir besimokanti visuomenė, bei
vadovaudamasi savo įstaigos strateginiame plane numatytais tikslais, uždaviniais siekia, kad visa
Mokyklos veikla būtų nukreipta į socialinius švietimo sistemos įsipareigojimus. Tačiau socialinio
darbo rezultatai nėra greiti, sunku juos įvertinti, pamatuoti, nes tik kasdienis sunkus ir lėtas darbas
užtikrina grąžą, kuri matoma tik praėjus dešimtmečiams.
Taip pat Mokykla informavo, kad gavusi nekilnojamąjį turtą pagal valstybės turto
patikėjimo sutartį, įsipareigoja jį naudoti tik viešosios įstaigos Mažeikių politechnikos mokyklos
įstatuose numatytai veiklai vykdyti, taip pat įsipareigoja turtą tausoti ir racionaliai tvarkyti ir
patikėjimo sutartyje numatytomis sąlygomis panaudoti savo lėšas perduoto turto remontui atlikti.
Mokykla gautą pagal turto patikėjimo sutartį turtą valdys ir naudos rūpestingai, užtikrindama
visuomenės interesų tenkinimą, tokiu būdu sieks maksimalios naudos visuomenei.
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 Mažeikių
politechnikos mokyklai ir valstybės turto investavimo“ be pastabų suderintas su valstybės įmone
Turto banku (nutarimo projekto derinimo Valstybės turto informacinės paieškos sistemoje (VTIPS)
pažyma pridedama) ir Konkurencijos taryba.
Pažymime, kad 2019 m. kovo 1 d. vyko Ministerijos ir Konkurencijos tarybos atstovų
pasitarimas dėl Vyriausybės nutarimų, kuriais, įgyvendinant pakitusias Profesinio mokymo įstatymo
nuostatas, valstybės nekilnojamasis turtas bus perduodamas pagal valstybės turto patikėjimo sutartį
viešosioms profesinio mokymo įstaigoms, o kilnojamasis valstybės turtas bus investuojamas

didinant valstybės dalį įstaigos kapitale, projektų derinimo. Konkurencijos taryba išsakė pastabas ir
pasiūlymus, kad įstaigos pateiktų atitinkamus paaiškinimus ir įsipareigojimus, jog gautą turtą
naudos tik veiklai, susijusiai su švietimo sistema (profesinis mokymas, praktika, pagalba, ugdymo
sąlygų gerinimas (maitinimas, mokinių pagamintų paslaugų ar produktų gaminimas ir pardavimas,
papildoma praktika ir bendradarbiavimas su kitais asmenimis, sveikatos stiprinimas, sąlygos
savišvietai ir pan.), įskaitant ir galimą ūkinę ir komercinę veiklą, kuri neiškreips regione
konkurencingumo aplinkos.
Atsižvelgdama į tai, Mokykla įvertino ir 2019 m. balandžio 2 d. raštu Nr. D3-73 „Dėl
investuojamo turto atitikties sutarties Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 daliai“ ir 2019 m.
balandžio 2 d. raštu Nr. D3-75 „Dėl investuojamo turto naudojimo“ 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 (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. Siekdama maksimalios naudos visuomenei, profesinio mokymo ir
ugdymo, vadovaudamasi bendradarbiavimo sutartimis su socialiniais partneriais, Mokykla prisideda
prie visuomeninių veiklų įgyvendinimo – neatlygintinai suremontuotas „Carito“ mamos ir vaiko
kambarys, prieššventiniu laikotarpiu puošiamos miesto erdvės.
Kaip patvirtino Mokykla, šiuo metu visas nekilnojamasis turtas, perduodamas pagal
valstybės turto patikėjimo sutartį, yra reikalingas Mokyklos įstatuose numatytai veiklai vykdyti.
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 Mažeikių politechnikos mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko
kapitalo didinimo“ projektas, 4 lapai.
2. Viešosios įstaigos Mažeikių politechnikos mokyklos 2019 m. vasario 19 d. rašto Nr. V5
(2.4)-23 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės nekilnojamojo turto
perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Mažeikių politechnikos
mokyklai ir valstybės turto investavimo“ projekto“ (su priedais) kopija, 7 lapai.
3. Viešosios įstaigos Mažeikių politechnikos mokyklos kilnojamojo turto vertinimo
ataskaita Nr. VP2018-02 M-II, 1 egz.
4. Viešosios įstaigos Mažeikių politechnikos mokyklos kilnojamojo turto vertinimo ataskaita
Nr. VP2018-02 M(P), 1 egz.
5. Viešosios įstaigos Mažeikių politechnikos mokyklos 2019 m. kovo 2 d. rašto Nr. D3-73
„Dėl investuojamo turto atitikties sutarties Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 daliai“ ir
2019 m. kovo 2 d. rašto Nr. D3-75 „Dėl investuojamo turto naudojimo“ kopijos, 2 lapai.
6. Nekilnojamojo turto, perduodamo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai
Mažeikių politechnikos mokyklai, sąrašo kopija, 2 lapai.
7. Viešosios įstaigos Mažeikių politechnikos mokyklos investuojamo turto sąrašų kopijos,
121 lapas.
8. Viešosios įstaigos Mažeikių politechnikos mokyklos Nekilnojamojo turto registro
centrinio duomenų banko išrašų, nutarimo projekto derinimo Valstybės turto informacinės paieškos
sistemoje (VTIPS) pažymos kopijos, 39 lapai.
9. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2019 m. vasario 8 d. rašto Nr. (9.8E-35)6V333 „Dėl teisės akto projekto derinimo“ kopija, 1 lapas.
10. Viešosios įstaigos Mažeikių politechnikos mokyklos Finansinių ataskaitų rinkinio kopija,
56 lapai.
11. Viešosios įstaigos Mažeikių politechnikos mokyklos įstatų kopija, 14 lapų.
12. Viešosios įstaigos Mažeikių politechnikos mokyklos 2019 m. balandžio 8 d. rašto Nr.
D3-76 „Dėl nekilnojamojo turto“ kopija, 2 lapai.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras
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