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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 Veisiejų technologijos ir verslo 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 punktu, 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 Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos pertvarkymui į
viešąją įstaigą įstatymų nustatyta tvarka. Iki pertvarkymo veikusios Veisiejų technologijos ir verslo
mokyklos biudžetinės įstaigos bei po pertvarkymo veiksiančios viešosios įstaigos Veisiejų
technologijos ir verslo 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 Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos patikėjimo
teise valdytą nekilnojamąjį turtą (sąrašas pridedamas) perduoti viešajai įstaigai Veisiejų
technologijos ir verslo 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
Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos valdytą patikėjimo teise ilgalaikį ir trumpalaikį
materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio nepriklausomo turto vertintojo 2018 m. lapkričio 19 d.
nustatyta bendra turto rinkos vertė – 342 887,62 euro (2019 m. gegužės 20 d. turto vertinimo
ataskaita Nr. VP2018-10M patikslinta), didinant Mokyklos savininko kapitalą. Kartu su Nutarimo
projektu pateikta turto vertinimo ataskaita yra sudaryta vėliau kaip 6 mėnesiai (parengta 2018 m.
lapkričio 19 d., turto vertės nustatymo data – 2018 m. spalio 24 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 „Vertinimo partneriai“, atlikusi Mokyklos ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir
nematerialiojo turto vertinimą, 2019 m. gegužės 17 d. rašte paaiškino, kad, peržvelgus turto
vertinimo ataskaitą ir rinkos konjunktūrą, galima daryti išvadą, kad turto vertinimo ataskaitoje Nr.
VP2018-10M 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 ataskaita 2019 m. sausio 11 d. paskelbta 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 20 d. raštu Nr. 2.4-V10- 41 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto
patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Veisiejų technologijos ir verslo mokyklai ir valstybės turto
investavimo“ ir 2019 m. gegužės 6 d. raštu Nr. 2.4-V10-67 „Dėl Veisiejų technologijos ir verslo
mokyklos 2019-03-05 rašto Nr. V13-90 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl
valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai
Veisiejų technologijos ir verslo mokyklai ir valstybės turto investavimo“ projekto“ papildymo“
prašo perduoti iki pertvarkymo veikusios biudžetinės įstaigos Veisiejų technologijos ir verslo
mokyklos patikėjimo teise valdytą nekilnojamąjį turtą (pagal pridedamą sąrašą) viešajai įstaigai
Veisiejų technologijos ir verslo mokyklai, nurodydama prašomo perduoti valstybės turto naudojimo
tikslą bei paaiškinimą, kuriuo pagrindžiama būtinybė perduoti Mokyklai valstybės turtą.
Mokykla informavo, kad profesinio mokymo programoms vykdyti nekilnojamąjį turtą
naudoja taip:
1. Pastatas – Bendrabutis (unikalus Nr. 5998-7001-8016) (unikalus Nr. 5998-7002-0012)
skirti mokiniams apgyvendinti.
2. Pastatas – Galvijų ir kiaulių ferma (unikalus Nr. 5998-7001-8092), pastatas – Pašarų
saugykla (unikalus Nr. 5998-7001-8081), pastatas – Sandėlis (unikalus Nr. 4400-0126-8051) skirti
žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo profesinio mokymo programos mokinių praktiniam
mokymui vykdyti.
3. Pastatas – Dirbtuvės (unikalus Nr. 5998-7001-9013) skirtas mokinių praktiniam
mokymui.
4. Pastatas – Valgykla (unikalus Nr. 5998-9002-0010) naudojamas mokiniams maitinti.
5. Pastatas – Garažas (unikalus Nr. 5998-7002-1016) (unikalus Nr. 5998-7002-1020)
naudojami Mokyklos transporto priemonėms ir žemės ūkio technikai laikyti.
6. Pastatas – Mokykla (unikalus Nr. 5998-7002-2018) (unikalus Nr. 5998-7001-8070)
skirti mokinių ugdymo ir profesinio mokymo procesui vykdyti.
7. Kiti inžineriniai statiniai – Sporto aikštynas (unikalus Nr. 4400-2227-3800), Stadionas
(unikalus Nr. 4400-2216-3640) naudojami mokinių sveikatinimo ir sporto reikmėms.

8. Pastatas – Sargo namelis (unikalus Nr. 4400-0126-8040), kiti inžineriniai statiniai –
kiemo statiniai (pavėsinė, stoginė, tvora) (unikalus Nr. 4400-0126-8028) skirti mokyklos teritorijai
apriboti ir apsaugoti.
9. Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai (kiemo aikštelės, sėsdintuvai, plovykla)
(unikalus Nr. 5998-7001-8105) naudojami automobiliams parkuoti ir Mokyklos transporto
priemonėms plauti.
10. Šilumos tinklai – Šiluminė trasa (unikalus Nr. 4400-2170-0570) (unikalus Nr. 44002170-0560) skirti šilumai tiekti į Mokyklos pastatus.
11. Vandentiekio tinklai – Vandentiekio tinklai (unikalus Nr. 4400-3996-2039) (unikalus
Nr. 4400-3996-2060) (unikalus Nr. 4400-3996-2082) (unikalus Nr. 4400-3996-2093) (unikalus Nr.
4400-3996-2106) naudojami pagal tiesioginė paskirtį.
12. Nuotekų šalinimo tinklai – Buitinių nuotekų tinklai (unikalus Nr. 4400-3996-2117)
(unikalus Nr. 4400-3996-2128) (unikalus Nr. 4400-3996-2139) skirti susidariusioms nuotekoms
šalinti.
Mokyklos misija – padėti mokiniams įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, profesinę
kvalifikaciją, parengti darbui besikeičiančios socialinės aplinkos sąlygomis, ugdyti bendruosius
mokinių gebėjimus, vertybines nuostatas bei skatinti nuolatinį mokymąsi ir profesinį lavinimąsi,
vykdyti suaugusiųjų perkvalifikavimą.
Mokyklos vizija – ugdyti savarankišką, laisvą, į dorines, demokratines vertybes orientuotą
asmenybę, kuri mokydamasi visą gyvenimą, konstruktyviai vertintų ir keistų visuomenę.
Mokyklos strateginis tikslas – vykdyti patrauklias jaunimui, savitas regione profesinio
mokymo programas, atitinkančias darbo rinkos poreikius.
2004 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, įvertinusi vidurinio ugdymo
programų įgyvendinimo kokybę ir ugdymo rezultatus, Mokyklai leido steigti technologinio profilio
gimnazijos skyrių (Švietimo ir mokslo ministerijos 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. ISAK2085).
Mokykla – tai moderni pirminio ir tęstinio profesinio mokymo įstaiga, turinti 36
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, suaugę – tęstinio profesinio mokymo programas.
Mokymo programos keitėsi atsižvelgiant į rinkos poreikius. Šiuo metu Mokykloje
mokoma pagal 8 pirminio profesinio mokymo programas: virėjo (programos kodas 211101301),
apdailininko (statybininko) (programos kodai M43073202 ir 330073202), padavėjo ir barmeno
(programos kodai M43101303 ir 330101304), kompiuterių tinklų derintojo (programos kodai
M44061106 ir M4361107), socialinio darbuotojo padėjėjo (programos kodas M44092001), kaimo
turizmo organizatoriaus (programos kodai 440101501 ir 330101501), statybos verslo paslaugų
teikėjo (programos kodas 440034725), žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo (programos kodas
M44081102), pagal 9 tęstinio profesinio mokymo programas: TR1, TR2, SZ kategorijų traktorių
vairuotojų (programos kodai 262104105, 262104115, 262104108), medkirčio (programos kodas
261082102), sodininkystės (programos kodas 365081201), staliaus (programos kodas 262072205),
pastatų apšiltintojo (programos kodas 262073207), barmeno (programos kodas 362101301), virėjo
(programos kodas 262101303), mūrininko (programos kodas 262073206).
2019 m. sausio 1 d. duomenimis, Mokykloje mokosi 308 mokiniai, dauguma jų iš Lazdijų
rajono ir Druskininkų savivaldybių. 2018 metais įstojo mokytis 165 mokiniai. Kasmet Mokyklą
baigia apie 140–150 kvalifikuotų specialistų, apie 50 asmenų įgyja vidurinį išsilavinimą.
Mokykloje dirba 73 darbuotojai. Iš jų: 19 mokytojų, 27 – profesijos mokytojai, 1 –
socialinis pedagogas, 1 – bendrabučio auklėtojas. 8 mokytojams suteikta mokytojo metodininko,
26 – vyresniojo mokytojo kvalifikacinės kategorijos, 6 – mokytojo kvalifikacinės kategorijos.

Mokykloje veikia šiuolaikinis kompiuterinis tinklas su 100 Mbit/s interneto duomenų
perdavimo sparta. Mokykloje yra 89 kompiuteriai, iš jų 17 skirti administravimui. Nuo 2014 m.
naudojamas e. dienynas, veikia Mokyklos interneto puslapis.
Mokykla aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. 2017–2018 ir 2018–2019 m. kartu su
partneriais vykdomi šie projektai: „Erasmus+“ Leonardo da Vinci programos Pirmojo pagrindinio
veiksmo (mobilumas mokymosi tikslais KA1) projektai: „ ES šalių patirtis taikant pameistrystę“,
„Profesinio mokymo realioje darbo vietoje stiprinimas”, „Statybų menas“, „Meniu idėjos“, „Gero
apetito“; „Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos
sukūrimas ir įdiegimas".
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 Mokykla galės kurti lankstesnes profesinio mokymo formas,
grindžiamas profesinio mokymo dalyvių ir partnerių sąveika, leidžiančia greičiau reaguoti į darbo
rinkoje vykstančius poreikius. Socialiniai partneriai galės tiesiogiai dalyvauti tobulinant esamas
programas bei rengiant naujas. Programų atitikimas šiuolaikiniams darbo rinkos poreikiams leis
paruoši daugiau kvalifikuotų specialistų, gebančių įsilieti į regiono ir Lietuvos darbo rinką ar
patiems vystyti verslą ir kurti naujas darbo vietas. Europos Sąjungos struktūriniai fondai,
finansuojami pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų
paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonės VP32.2-ŠMM-13-V „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ projektą „Veisiejų technologijos ir
verslo mokyklos statybininkų praktinio mokymo bazės modernizavimas“, sudarė sąlygas
modernizuoti statybininkų praktinio mokymo bazę, aprūpinant modernia įranga bei parengiant
mokymo priemones modulinėms programoms įgyvendinti.
5) investavus bus kuriama ar plėtojama infrastruktūra, naudinga visuomenei (skatinama
veiksminga konkurencija šalies rinkoje, gerinama viešųjų paslaugų kokybė, pasirinkimo galimybės
ir prieinamumas);
Mokyklos sėkmingas bendradarbiavimas su siuvimo įmonėmis, profesinio mokymo bei
bendrojo ugdymo įstaigomis sudaro sąlygas tenkinti įmonių, mokyklų bei gyventojų poreikius bei
ateityje sudarys naujų perspektyvių ir paklausių rinkoje profesijų prieinamumui bei pasirinkimo
galimybėms. Asocijuotų verslo struktūrų dalyvavimas Mokyklos valdyme leistų žymiai geriau ir
greičiau tenkinti sektoriaus darbuotojų rengimo poreikius. Mokykla vykdo tęstinį profesinį mokymą
pagal įvairias Užimtumo didinimo programas. Mokykloje tęstinis profesinis mokymas
organizuojamas pagal mokymo programas, kurios orientuotos į paslaugų asmenims sektorių. Turto
investavimu bus sukuriama pridėtinė vertė ir užtikrinamas šią vertę kuriančios veiklos ilgalaikis
ekonominis tvarumas.
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 gautas socialinis rezultatas švietimo srityje – vykdomos
įvairios profesinio mokymo programos; profesinis mokymas taps lankstesnis, pagrįstas įvairių
formų ir institucijų sąveika; bus gebama lanksčiau konkuruoti gaminių ir paslaugų rinkoje. Bus
teikiamos kvalifikacijos tobulinimo paslaugos, formalaus ir neformalaus mokymo programos
regiono ir šalies įmonių darbuotojams. Taip siekiama gauti iki 100 tūkst. Eur per metus papildomų
pajamų už mokymų paslaugas. Kitos šalies profesinio mokymo įstaigos, bendrojo ugdymo mokyklų
mokiniai galės naudotis modernia Mokyklos praktinio mokymo įranga ir taip gilinti savo profesines
žinias ir kvalifikaciją. Mokykla, lanksčiai prisitaikydama prie besikeičiančių politinių, ekonominių,
socialinių sąlygų, stengiasi suteikti galimybę mokiniams sėkmingai įsilieti į darbo rinką, o
susidarius nepalankioms sąlygoms ar iškritus iš darbo rinkos, vėl į ją sėkmingai sugrįžti ir taip
prisidėti prie Lietuvos visos visuomenės gerovės kūrimo.

Atsižvelgiant į tai, kad iš investuojamo turto numatomų gauti pajamų vertinės išraiškos
pateikti negalime, su Mokyklos parengtu nutarimo 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 Veisiejų
technologijos ir verslo mokyklai ir valstybės turto investavimo“ be pastabų suderintas su valstybės
įmone Turto banku (nutarimo projekto derinimo Valstybės turto informacinės paieškos sistemoje
(VTIPS) pažyma pridedama), Konkurencijos taryba, kuri 2019 m. vasario 18 d. raštu Nr. (9.8E-35)
6V- 412 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo“ pateikė pastabų.
Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pastabą, Mokykla įvertino ir
2019 m. gegužės 6 d. raštuose Nr. 2.4-V10-68 „Dėl investuojamo turto atitikties sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 daliai“ ir Nr. 2.4-V10-69„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 (žemės ūkio mašinos, įrengimai, staklės,
baldai, knygos, kompiuterinė technika ir kt.), taip pat administracinei veiklai užtikrinti. Iš esmės tai
Mokyklos padėties nepakeis, tik bus teisiškai sutvarkytas Mokykloje naudojamo turto statusas.
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 Veisiejų technologijos ir verslo mokyklai ir valstybės turto investavimo bei
savininko kapitalo didinimo“ projektas, 4 lapai.
2. Viešosios įstaigos Veisiejų technologijos ir verslo 2019 m. kovo 20 d. rašto Nr. 2.4-V1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo
pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Veisiejų technologijos ir verslo mokyklai ir
valstybės turto investavimo“ ir 2019 m. gegužės 6 d. rašto Nr. 2.4-V10-67 „Dėl Veisiejų
technologijos ir verslo mokyklos 2019-03-05 rašto Nr. V13-90 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto
patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Veisiejų technologijos ir verslo mokyklai ir valstybės turto
investavimo“ projekto“ papildymo“ kopijos, 6 lapai.
3. Viešosios įstaigos Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos kilnojamojo turto vertinimo
ataskaita Nr. VP2018-10M, 1 egz.
4. Viešosios įstaigos Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos kilnojamojo turto vertinimo
ataskaitos Nr. VP2018-10M tikslinimas, 1 egz.
5. Viešosios įstaigos Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos Nekilnojamojo turto registro
centrinio duomenų banko išrašų, nutarimo projekto derinimo Valstybės turto informacinės paieškos
sistemoje (VTIPS) pažymos kopijos, 17 lapų.
6. Viešosios įstaigos Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos parengto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto „Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal
valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Veisiejų technologijos ir verslo mokyklai ir
valstybės turto investavimo“ kopija, 4 lapai.
7. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2019 m. vasario 18 d. raštu Nr. (9.8E-35)
6V- 412 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo“ kopija, 2 lapai.
8. Viešosios įstaigos Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos investuojamo turto sąrašų
kopijos, 58 lapai.
9. Viešosios įstaigos Veisiejų technologijos ir verslo ūkio mokyklos Metų veiklos ataskaita,
10 lapų.
10. Viešosios įstaigos Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos Metinio finansinių ataskaitų
rinkinio kopija, 39 lapai.
11. Viešosios įstaigos Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos įstatų kopija, 13 lapų.
12. Nekilnojamojo turto, perduodamo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį, sąrašo kopija,
4 lapai.
13. UAB „Vertinimo partneriai“ 2019 m. gegužės 17 d. rašto kopija, 1 lapas.
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