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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 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 2020-08-28 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 „Elmos“ mokyklos-darželio 2020-03-05 raštą
Nr. SR.-1.20-21 „Dėl patalpų atsisakymo“ ir 2020-08-05 raštą Nr. SR.-1.10-70 „Dėl patalpų
atsisakymo“ Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2014-08-27 sprendimo Nr. TS IV(39)-2187
„Dėl nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklaidarželiui“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1. Perduoti nuo 2014-09-01 Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklai-darželiui pagal panaudos sutartį
dešimčiai metų įstaigos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Kazlų Rūdos savivaldybei
nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Marijampolės g. 22, Ąžuolų Būdos k.,
Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav. (nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byla Nr. 58/1523):
1.1. negyvenamąsias patalpas (pastato pažymėjimas plane 1C2/m(p), unikalus Nr. 5193-30018016, patalpų indeksai: 1/7 1-1, 1/3 1-3, 1-8, 1-9, 1/3 (1-11, 1-12, 1-13), nuo 1-15 iki 1-20, bendras
plotas – 151,98 kv. m);
1.2. kiemo statinius (unikalus Nr. 5193-3001-8085, kiemo aikštelė, tvora, šiukšlių dėžė, lauko
tualetas).“
2. Įgalioti:
2.1. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti susitarimą dėl
2014-09-01 Nekilnojamojo turto panaudos sutarties Nr. S-172 pakeitimo;
2.2. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir
teritorijų planavimo poskyrio vedėją pasirašyti nekilnojamojo turto, esančio Marijampolės g. 22,
Ąžuolų Būdos k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav., perdavimo-priėmimo aktą su Kazlų Rūdos
„Elmos“ mokykla-darželiu.
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
16 straipsnio 2 dalies 26 punktas, 18 straipsnio 1 dalis, 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 2020-08-28 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 savivaldybės tarybos 2014-08-27
sprendimu Nr. TS IV(39)-2187 Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklai-darželiui (toliau tekste – mokykla)
pagal panaudą dešimčiai metų suteiktas mokyklos pastatas, mokomosios dirbtuvės, ūkiniai pastatai
ir kiemo statiniai, esantys Marijampolės g. 22, Ąžuolų Būdos k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos
sav. Vadovaujantis minėtu sprendimu, su mokykla 2014-09-01 buvo sudaryta Nekilnojamojo turto
panaudos sutartis Nr. S-172.
Mokykla raštu atsisako dalies patalpų, esančių mokyklos pastate ir ūkinių pastatų, nes turtas
nėra naudojamas mokyklos veiklai.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
26 punktu, sprendimus dėl disponavimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu priima,
šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos taisykles nustato, išskyrus atvejus, kai
tvarka yra nustatyta įstatymuose ar jų pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose, savivaldybės
taryba.
Priėmus sprendimą dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2014-08-27 sprendimo
Nr. TS IV(39)-2187 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos
„Elmos“ mokyklai-darželiui“ 1 punkto pakeitimo, būtų pakeista su mokykla sudaryta 2014-09-01
Nekilnojamojo turto panaudos sutartis Nr. S-172.
Sprendimo tikslas: Pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2014-08-27 sprendimo
Nr. TS IV(39)-2187 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos
„Elmos“ mokyklai-darželiui“ 1 punktą ir pakeisti su mokykla sudarytą 2014-09-01 Nekilnojamojo
turto panaudos sutartį Nr. S-172.
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Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams, priėmus šį sprendimą
galiojančių teisės aktų pakeisti nereikės.
Projekto įgyvendinimui biudžeto lėšų nereikės. Projektas nevertintinas antikorupciniu
požiūriu.
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