
 
 

VILNIAUS KOLEGIJOS TARYBA 

NUTARIMAS 

 

2019 m. rugsėjo 2 d.   Nr. STN - 6 

Vilnius 

 

             Vilniaus kolegijos taryba 2019 m. rugsėjo 2 d. posėdyje (protokolas Nr. ST-6) n u t a r i a : 

1. Vadovaudamasi Vilniaus kolegijos rezervo lėšų naudojimo tvarka ir siekdama tinkamai 

įgyvendinti Europos Sąjungos finansuojamą „Vilniaus kolegijos Studijų infrastruktūros 

modernizavimo” projektą l e i d ž i a  panaudoti iš Vilniaus kolegijos Projektų ir investicijų 

rezervo 152368,69 Eur apmokėti projektavimo, inžinerijos ir kitas paslaugas. 

2. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 28 punktu, 

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančiu planu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato 

kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“, ir 

atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonės 

„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) 

panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties 

pastatuose“ kvietimą, n u s p r e n d ž i a: 

2.1. Pritarti projektui „Saulės elektrinių įrengimas Vilniaus kolegijos pastatuose 

Didlaukio g. 45 ir Didlaukio g. 49, Vilniuje“ pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 

2019 m. sąmatos detalizuojančio plano priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, 

vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios 

(įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ kvietimą. 

2.2. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu (nuo 2020-01-01 iki 2021-07-01) skirti iš VšĮ 

Vilniaus kolegija biudžeto projektų ir investicijų rezervo 20 proc. visų tinkamų finansuoti 

projekto išlaidų ir padengti atsiradusias netinkamas finansuoti išlaidas. 

2.3.  Įgalioti VšĮ Vilniaus kolegijos direktorę Žymantė Jankauskienę arba jos įgaliotą 

asmenį pasirašyti visus dokumentus, susijusius su projekto rengimu, teikimu ir projekto 

įgyvendinimu. 

3. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Studijų ir mokslo įstatymu, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-870 „Dėl valstybinių aukštųjų 
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mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų skolinimosi limitų paskirstymo ir atsiskaitymo 

už prisiimtus skolinius įsipareigojimo aprašo patvirtinimo“ n u s p r e n d ž i a: 

3.1. Leisti renovuoti (modernizuoti) mokslo paskirties pastatą, esantį  J. Jasinskio g. 15, 

Vilnius, unikalus numeris 1095-6004-5010, pagal priemonę „Grąžinamoji subsidija  (II) Nr. 

04.3.1-VIPA-T-113“ ; 

3.2. Leisti renovuoti (modernizuoti) veterinarijos klinikos pastatą Dvaro g. 1, 

Buivydiškės, unikalus numeris 4194-0332-2013, pagal priemonę „Grąžinamoji subsidija (II) Nr. 

04.3.1-VIPA-T-113“; 

3.3. Sutikti prisiimti skolinius įsipareigojimus įgyvendinat projektą pagal priemonę 

„Grąžinamoji subsidija (II) Nr. 04.3.1-VIPA-T-113“, didžiausia leistina įsipareigojimo suma 

1727588,72 Eur (1 priedas); 

3.4. Įgalioti Vilniaus kolegijos direktorę Žymantę Jankauskienę arba jos įgaliotą asmenį 

pasirašyti visus su projektu susijusius dokumentus. 

3.5.  Įgalioti Vilniaus kolegijos direktorę Žymantę Jankauskienę arba jos įgaliotą 

asmenį pasirašyti prašymą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai gauti 

skolinimosi limitą. 

4. N u s p r e n d ž i a  patikslinti 2019 m. birželio 6 d.  nutarimą Nr. STN- 5 ir išdėstyti tokią 

redakciją:  

             Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 87 straipsniu, Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 10 

straipsnio 4 dalimi, Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 

tvarkos parašo, 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“ nuostatomis, vadovaujantis 2012 m. sausio 31 d. Valstybės turto patikėjimo sutartimi 

Nr. (3.4)-V8-61 ir siekiant efektyviai valdyti turimą turtą ir mažinti pastatų išlaikymo išlaidas 

nusprendžia grąžinti patikėtojui: pastatą -mokomąjį korpusą, Beržų g. 2A, Buivydiškių k. Zujūnų sen. 

Vilniaus rajonas, žymėjimas plane 1C3/p, unikalus daikto numeris 4194-0318-6011, registro numeris 

10/6086, bendras plotas 4995,11 kv. m (toliau – pastatas) su sąlyga, kad Vilniaus kolegijai, pagal 

panaudos sutartį bus suteikta teisė naudotis šiomis pastate esančiomis patalpomis: 

4.1. nuo pastato grąžinimo iki 2020 m. rugsėjo 30 d. (patalpomis pažymėtomis 

indeksais: P-2, P-3, P-4, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, 1-2, 

1-3, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-37, 1-38, 3-15, 3-16, 3-17).  

5. Vadovaudamasi „Vilniaus kolegijos nuosavybės teise valdomo turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašu“ n u s p r e n d ž  i a  leisti perduoti 2 priede (pridedama) 

išvardintą turtą kitam juridiniam asmeniui. Juridinį asmenį su kuriuo bus pasirašyta perduodamo turto 
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aktas, nustato Vilniaus kolegijos direktorė. Turtas perduodamas 3 metų laikotarpiui nuo priėmimo 

perdavimo akto pasirašymo dienos. 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                   Antanas Uršulis 

 

 

 

Tarybos sekretorė                                                                                             Živilė Liudvinavičienė 
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