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Įvertinę Nutarimo projektą, patikslintą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarijos Teisės grupės 2019 m. gegužės 8 d. išvadoje Nr. NV-1275 (toliau – Išvada) pateiktas
pastabas ir pasiūlymus, teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:
1. Iš dalies aktuali lieka Išvados 4 punkte pateikta pastaba. Atkreiptinas dėmesys, kad kai
kurių iš viešajai įstaigai Mažeikių politechnikos mokyklai (toliau – mokykla) prašomų patikėjimo
teise perduoti nekilnojamojo turto objektų didelė dalis ploto yra išnuomota ar perduota panaudos
teise kitiems subjektams, pvz., garažo (unikalus Nr. 4400-1184-0690, bendras plotas – 185,22 m2)
išnuomota net 72 proc. ploto (132,73 m2); garažo (unikalus Nr. 4400-0761-5638, bendras plotas –
2764,19 m2) išnuomota (436,19 m2) ir perduota panaudai (208,04 m2) daugiau kaip 23 proc. ploto;
garažo (unikalus Nr. 4400-0761-5652, bendras plotas – 2622,32 kv. m) išnuomota 15 proc. (380
m2) ploto ir pan. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad nėra tinkamai pagrindžiama būtinybė dėl
dalies Nutarimo projekte nurodyto nekilnojamojo turto perdavimo mokyklai patikėjimo teise, kaip
reikalaujama pagal Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16,
11.1 ir 11.3 papunkčiuose nustatytas sąlygas.
2. Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punkte
nustatyta, kad profesinio mokymo įstaigos savininkas (dalininkų susirinkimas) tvirtina profesinio
mokymo įstaigos direktoriaus pateiktą profesinio mokymo įstaigos metinės veiklos ataskaitą.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, reaguodama į Išvadoje pateiktą pastabą, pateikė mokyklos
2018 m. veiklos ataskaitą, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad kartu su Nutarimo projektu pateikti
dokumentai neleidžia įsitikinti, ar ši ataskaita yra patvirtinta švietimo, mokslo ir sporto ministro.
3. Atkreiptinas dėmesys, jog formaliai nėra išpildytas Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų
įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nustatytas reikalavimas, numatantis, jog „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“.
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