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Lietuvos Respublikos finansų ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo
„Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai
Vilniaus kolegijai“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projekto tikslas – perduoti viešajai įstaigai 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
valstybės įmonės Turto banko patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą – dalį patalpų –
mokomojo-laboratorinio korpuso (pastato unikalus numeris – 1096-0034-6025, perduodamų
patalpų plotas – 4 744,32 kv. metro), esantį Vilniuje, Studentų g. 39.
Šis turtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 730 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Viešame aukcione
parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“
pakeitimo“ buvo išbrauktas iš Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų
nekilnojamųjų daiktų sąrašo siekiant jį perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 20 metų viešajai įstaigai Vilniaus kolegijai jos statute
nustatytai veiklai (išskyrus ūkinę komercinę veiklą) vykdyti.
Teigiamos siūlomo teisinio reguliavimo pasekmės – bus užtikrinta tinkama viešosios įstaigos
Vilniaus kolegijos veikla. Neigiamų siūlomo teisinio reguliavimo pasekmių nenumatoma.
Nutarimo projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų.
Nutarimo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius
reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius
reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.
Nutarimo projektas buvo pateiktas Viešajai įstaigai Vilniaus kolegijai, Valstybės įmonei
Turto bankui, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir Lietuvos Respublikos
konkurencijos tarybai išvadoms gauti. Šios institucijos Nutarimo projektą suderino be pastabų ir
pasiūlymų.
Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje.
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Nutarimo projektą parengė Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento
(direktorė Aušra Vičkačkienė, tel. (8 5) 239 0122) Valstybės turto valdymo politikos skyriaus
(vedėja Laima Kalinauskienė, tel. (8 5) 239 0127) patarėjas Erikas Čižiūnas (tel. (8 5) 219 9387).
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 1 lapas.
2. Kiti dokumentai, 7 lapai.
3. Suinteresuotų institucijų išvados, 4 lapai.
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