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2020 m. rugsėjo d. Nr. TSKazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu,
16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, 20 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2001-01-05 nutarimu Nr. 16 patvirtinto Valstybės turto perdavimo
patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn tvarkos aprašo 11 punktu, Kazlų Rūdos savivaldybės
tarybos 2020-08-28 sprendimu Nr. TS-208 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo 7.2 punktu,
atsižvelgdama į VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2020-09-11 raštą Nr. 2E-9673 „Dėl
nekilnojamojo daikto perdavimo Kazlų Rūdos savivaldybės nuosavybėn“ Kazlų Rūdos
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Sutikti perimti Kazlų Rūdos savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise
priklausančio valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2602 Kazlų Rūda–Višakio Rūda–Bliuviškiai
dalį (V. Borisevičiaus gatvę ir Vytauto gatvės dalį nuo sankirtos su V. Borisevičiaus g. iki sankirtos
su Lietuvos Partizanų g. ir V. Kudirkos g.).
2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punkte nurodytas turtas bus naudojamas savarankiškajai
savivaldybės funkcijai – savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas
ir saugaus eismo organizavimas – vykdyti.
3. Įgalioti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus
Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėją pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto
perdavimo-priėmimo 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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Sprendimo projekto teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
6 straipsnio 32 punktas, 16 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, 20 straipsnio 1 dalies
5 punktas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-01-05 nutarimu Nr. 16 patvirtinto Valstybės
turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn tvarkos aprašo 11 punktas, Kazlų
Rūdos savivaldybės tarybos 2020-08-28 sprendimu Nr. TS-208 patvirtinto Kazlų Rūdos
savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos
aprašo 7.2 punktas.
Sprendimo projekto rengimo priežastis: Valstybinės reikšmės rajoninį kelią Nr. 2602 Kazlų
Rūda–Višakio Rūda–Bliuviškiai, kurio unikalus Nr. 4400-290-6928, (toliau teste – kelias Nr. 2602)
šiuo metu patikėjimo teise valdo VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau tekste – Kelių
direkcija). Vadovaujantis LR kelių įstatymu, valstybinės reikšmės kelių priežiūrą, atkūrimą, plėtrą ir
kt. funkcijas atlieka Kelių direkcija. Perėmus Kelio Nr. 2602 dalį (V. Borisevičiaus gatvę ir Vytauto
gatvės dalį nuo sankirtos su V. Borisevičiaus g. iki sankirtos su Lietuvos Partizanų g. ir V. Kudirkos
g.) savivaldybės nuosavybėn, ši kelio dalis būtų įrašyta į vietinės reikšmės kelių sąrašą ir visos
funkcijos, susijusios su jo priežiūra, plėtra ir kt. pereitų Savivaldybei. Šios kelio dalies priežiūra
Savivaldybei per metus kainuotų apie 10 tūkst. Eur biudžeto lėšų, tačiau ir iki šiol Savivaldybė
skyrė lėšas jos priežiūrai, kadangi netenkino dabartinio valdytojo priežiūra.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-01-05 nutarimu Nr. 16 patvirtinto
Valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn tvarkos aprašo 11 punktu,
valstybės turtas savivaldybės nuosavybėn gali būti perduodamas savivaldybių savarankiškosioms
funkcijoms vykdyti. Perėmus kelio Nr. 2602 dalį Kazlų Rūdos savivaldybės nuosavybėn, jis būti
naudojamas savarankiškajai savivaldybės funkcijai – savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių
priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas – vykdyti.
Kelių direkcija 2020-09-11 raštu Nr. 2E-9673 „Dėl nekilnojamojo daikto perdavimo Kazlų
Rūdos savivaldybės nuosavybėn“ pateikė sutikimą perduoti Kazlų Rūdos savivaldybės nuosavybėn
kelio Nr. 2602 dalį ir įsipareigojo inicijuoti valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2602 Kazlų
Rūda–Višakio Rūda–Bliuviškiai (unikalus numeris – 4400-2901-6928) padalinimą į du
nekilnojamuosius daiktus (iš kurių vienas, t. y. Savivaldybės nuosavybėn perduodamo valstybinės
reikšmės kelio Nr. 2602 Kazlų Rūda–Višakio Rūda–Bliuviškiai ruožas, būtų suformuotas žemės
sklypo (unikalus numeris – 4400-2867-5274) ribose) bei parengti Lietuvos Respublikos
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Vyriausybės nutarimo projektą dėl kelio Nr. 2602 dalies perdavimo Kazlų Rūdos savivaldybės
nuosavybėn.
Sprendimo tikslas: Sutikti perimti Kazlų Rūdos savivaldybės nuosavybėn valstybei
nuosavybės teise priklausančio valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2602 Kazlų Rūda–Višakio
Rūda–Bliuviškiai dalį (V. Borisevičiaus gatvę ir Vytauto gatvės dalį nuo sankirtos su V.
Borisevičiaus g. iki sankirtos su Lietuvos Partizanų g. ir V. Kudirkos g.).
Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams, priėmus šį sprendimą
galiojančių teisės aktų pakeisti nereikės.
Projekto įgyvendinimui reikės apie 10 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų per metus.
Projektas nevertintinas antikorupciniu požiūriu.
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