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SPRENDIMO ESMĖ
Teikiamu projektu siūloma perduoti VšĮ Vilniaus kolegijai jos statute nustatytai veiklai (išskyrus ūkinę komercinę
veiklą) vykdyti pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 20 metų valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise valstybei
nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu VĮ Turto banko patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą – dalį patalpų
– mokomojo-laboratorinio korpuso (bendras pastato plotas 8.182,16 kv. metro, perduodamų patalpų plotas 4.744,32
kv. metro), esantį Vilniuje, Studentų g. 39, kurio likutinė vertė 2.266.737,07 euro.
Suderinta su Konkurencijos taryba, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, VĮ Turto banku ir Vilniaus kolegija.
PASTABOS, PASIŪLYMAI
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė pateikė pastabą, kad pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymą atitinkamiems juridiniams asmenims (šiuo atveju Vilniaus kolegijai) valstybės
turtas patikėjimo teise gali būti perduotas pagal turto patikėjimo sutartį tik tais atvejais, kai įstatymai jiems priskiria
valstybines funkcijas. Šis turtas gali būti naudojamas tik įstatymų jiems priskirtoms valstybinėms funkcijoms
įgyvendinti. Teisės grupė, atsižvelgdama į kartu su projektu pateiktame Vilniaus kolegijos 2021-07-09 rašte Nr. V4-308
pateiktą informaciją, abejoja, ar visas projektu numatomas perduoti turtas bus naudojamas valstybinėms funkcijoms
įgyvendinti.
Vilniaus kolegija 2021-07-09 rašte Nr. V4-308 nurodo, kad perdavus patalpas Vilniaus kolegijai būtų įkurtas
Kompetencijų centras suaugusiųjų specialistų kvalifikacijai tobulinti; vykdomos bendros veiklos su socialiniais
partneriais, įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą strategiją; įkurta Vilniaus kolegijos Vaikystės pedagogikos
praktinio studentų mokymosi bazė ikimokyklinio ugdymo pedagogams rengti; įkurtas meno inkubatorius Menų ir
kūrybinių technologijų fakulteto studentams ir dėstytojams plėtoti profesionaliojo meno veiklą.
Paminėtina, kad Vilniaus kolegijos 2021-2025 metų strategijoje numatytos šios valstybinių funkcijų vykdymo
kryptys:
• plėtoti mokymosi visą gyvenimą veiklas;
• stiprinti į socialinę atsakomybę ir inovacijas orientuotą strateginę partnerystę taikomųjų mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros (TMTEP), profesionaliojo meno ir projektinėje veiklose;
• įtraukti studentus į TMTEP, profesionaliojo meno ir projektines veiklas;
• užtikrinti išteklius TMTEP ir profesionaliojo meno veikloms;
• stiprinti į socialinę atsakomybę ir inovacijas orientuotą strateginę partnerystę sprendžiant šaliai ir regionui
aktualias problemas;
• dalyvauti veiklose mažinant jautrių socialinių grupių atskirtį ir didinant jų įtraukimą.
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