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Vilnius
Įvertinę Nutarimo projekto atitiktį įstatymams, Vyriausybės nutarimams bei teisės technikos
reikalavimams, teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:
1. Nutarimo projekto priedo ketvirtojo ir penktojo stulpelių pavadinimų grafose nurodyta,
atitinkamai, „Bendras plotas kv. m“ ir „Perduodamas plotas, kv. m“. Kadangi šių stulpelių 17 ir 26
eilutėse nurodytas ne nekilnojamojo turto objektų plotas, o ilgis, siūlytina atitinkamai tikslinti
stulpelių pavadinimus.
2. 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“ (turto vertinimo
ataskaitos Nr. VP2018-10M surašymo data 2018 m. lapkričio 19 d., turto vertės (342 887,67 Eur
sumai) nustatymo data – 2018 m. spalio 24 d.).
3. 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.
Analogiškas nuostata numatyta ir Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos įstatų, patvirtintų
švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-898, 41.21 papunktyje.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Nutarimo projektu pateikė viešosios įstaigos
Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos (toliau – mokykla) 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.
4. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Nekilnojamojo turto registro išrašų duomenis šiuo metu
dalis Nutarimo projekto priede nurodyto nekilnojamojo turto, kurį patikėjimo teise prašoma suteikti
mokyklai, yra išnuomota kitiems asmenims (3 objektai): pastatas – garažas (unikalus Nr. 59987002-1016, bendras plotas 1072,54 m2) – išnuomota 886,33 m2 (82,6 proc.) ploto; pastatas –
mokykla (unikalus Nr. 5998-7002-2018, bendras plotas 5091,74 m2) – išnuomota 233 m2 (4,6 proc.)
ploto; pastatas – dirbtuvės (unikalus Nr. 5998-7001-9013, bendras plotas 2772,39 m2) – išnuomota
40 m2 (1,4 proc.).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, 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, nes šis turtas naudojamas ne mokyklai
priskirtoms valstybinėms funkcijoms įgyvendinti.
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