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Kazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26
punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 4 dalimi, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-0828 sprendimu Nr. TS-208 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybei nuosavybės teise priklausančio
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo 17.1 ir 20 punktais, atsižvelgdama į
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos 2020-09-18 raštą Nr. 5-2-204 „Prašymas perduoti pagal panaudą
pastatą-dirbtuves“ Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Perduoti Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklai pagal panaudos sutartį dešimčiai metų Kazlų
Rūdos savivaldybei nuosavybės teise priklausančias dirbtuves (nekilnojamojo turto kadastrinių
matavimų byloje Nr. 58/1041 pažymėjimas plane 3P1/m(p), unikalus Nr. 5193-0001-5025, bendras
plotas – 203,92 kv. m), esančias Atgimimo g. 8A, Kazlų Rūdoje.
2. Nustatyti šio sprendimo 1 punktu perduodamo turto naudojimo tikslą – Kazlų Rūdos
„Saulės“ mokyklos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti.
3. Įgalioti:
3.1. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte
nurodyto turto panaudos sutartį;
3.2. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio
ir teritorijų planavimo poskyrio vedėją pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimopriėmimo aktą.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36,
44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g.
8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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AIŠKINAMAS RAŠTAS
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Sprendimo projekto teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16
straipsnio 2 dalies 26 punktas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 4 dalis, Kazlų Rūdos
savivaldybės tarybos 2019-10-28 sprendimu Nr. TS-208 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo 17.1 ir
20 punktai.
Sprendimo projekto rengimo priežastis: Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla 2020-09-18 raštu
Nr. 5-2-204 prašo pagal panaudą suteikti Kazlų Rūdos savivaldybei nuosavybės teise priklausančias
dirbtuves (nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byloje Nr. 58/1041 pažymėjimas plane
3P1/m(p), unikalus Nr. 5193-0001-5025, bendras plotas – 203,92 kv. m), esančias Atgimimo g. 8A,
Kazlų Rūdoje.
Perdavus pastatą Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklai, mokykla turėtų galimybę gauti
finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pastato rekonstrukcijai ir paslaugų centro
neįgaliems vaikams įrengimui.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi, sprendimą dėl savivaldybės turto perdavimo pagal
panaudos sutartį priima savivaldybės taryba ar jos įgaliota institucija.
Sprendimo tikslas: Perduoti Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklai pagal panaudos sutartį 10 metų
laikotarpiui sprendimo projekte nurodytą nekilnojamąjį turtą.
Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams, priėmus šį sprendimą
galiojančių teisės aktų pakeisti nereikės.
Projekto įgyvendinimui biudžeto lėšų nereikės. Projektas nevertintinas antikorupciniu
požiūriu.

Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio
vyriausioji specialistė

Greta Juškėnaitė

