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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO
TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO
PAKEITIMO
2020 m. lapkričio
d. Nr. TSKazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymu Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti 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, 19, 20, 27 ir 68 punktus ir juos išdėstyti taip:
„17. Savivaldybės turtas, išskyrus centralizuotai valdyti perduotą valstybės nekilnojamąjį
turtą, gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis
Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka šiems subjektams:
17.1. biudžetinėms įstaigoms;
17.2. viešosioms įstaigoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus
atskaitomybės įstatymą laikomos viešojo sektoriaus subjektais, viešosioms įstaigoms – mokykloms;
17.3. asociacijoms (tik Aprašo 18 punkte nustatytiems veiklos tikslams);
17.4. labdaros ir paramos fondams (tik Aprašo 18 punkte nustatytiems veiklos tikslams);
17.5. viešosios naudos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms nemokamą
kompleksinę pagalbą krizinį nėštumą išgyvenančioms moterims ir jų artimiesiems, arba viešosios
naudos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms nemokamą paliatyviąją pagalbą;
17.6. egzilio sąlygomis veikiančioms aukštosioms mokykloms;
17.7. regionų plėtros taryboms;
17.8. kitiems subjektams, jeigu tokio perdavimo tvarka ir sąlygos nustatytos Lietuvos
Respublikos Prezidento įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme,
Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme, Lietuvos
Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatyme, Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, Lietuvos
Respublikos koncesijų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Lietuvos oro uostų
valdomų oro uostų koncesijos įstatyme, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose.“;
„19. Savivaldybės turtas Aprašo 17.2–17.7 punktuose nurodytiems subjektams gali būti
perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis, jeigu:
19.1. panaudos subjektas pagrindžia, kad prašomas panaudos pagrindais suteikti turtas
reikalingas jo vykdomai veiklai (jeigu subjektas yra asociacija ar labdaros ir paramos fondas, –
Aprašo 18 punkte nustatytiems veiklos tikslams), dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo
naudojimo paskirtis atitinka šio subjekto steigimo dokumentuose nustatytas veiklos sritis ir tikslus;
19.2. Vyriausybės nustatyta tvarka yra įvertintas poveikis konkurencijai ir atitiktis valstybės
pagalbos reikalavimams.“;
„20. Sprendimą dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Aprašo 17 punkte
nurodytiems subjektams priima Savivaldybės taryba ar jos įgaliota institucija. Savivaldybės
ilgalaikis materialusis turtas šio Aprašo 17.2–17.8 punktuose nurodytiems subjektams gali būti
perduotas panaudos teise ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui, jeigu įstatymai nenustato kitaip.
Sprendime turi būti nurodytas panaudos sutarties terminas ir turto panaudojimo paskirtis, taip pat
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gali būti nurodytos kitos panaudos sąlygos. Šios sąlygos privalo būti įrašytos į panaudos sutartį.
Savivaldybės turto panaudos sutartį su panaudos subjektais sudaro Savivaldybės turto valdytojas.“;
„27. Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas gali būti išnuomotas ne ilgesniam kaip
10 metų laikotarpiui (įskaitant nuomos termino pratęsimą), išskyrus atvejus, kai įstatymai,
tarptautinės sutartys ar tarptautiniai susitarimai nustato kitaip, taip pat atvejus, kai Savivaldybės
ilgalaikis materialusis turtas išnuomojamas įgyvendinant valstybei svarbius ekonominius arba
regioninės svarbos projektus, nuomos laikotarpį nustatant atsižvelgus į projekto investicijų grąžą ir
projekto veiklos pobūdį. Savivaldybės trumpalaikis materialusis turtas gali būti išnuomojamas kartu
su Savivaldybės ilgalaikiu materialiuoju turtu, jeigu tuo siekiama užtikrinti efektyvią Savivaldybės
ilgalaikio materialiojo turto nuomą.“;
„68. Savivaldybės turtinės ir neturtinės teisės viešosiose įstaigose, akcinėse bendrovėse,
uždarosiose akcinėse bendrovėse ir kitos teisinės formos juridiniuose asmenyse įgyvendinamos
Įstatymo ir Vyriausybės nustatyta tvarka.“.
2. Nustatyti, kad Aprašo 27 punkto šiuo sprendimu pakeista redakcija įsigalioja nuo 2021 m.
sausio 1 d.
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.

Savivaldybės meras

Mantas Varaška
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO
TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO
PAKEITIMO
2020-11-13
Kazlų Rūda
Sprendimo projekto teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
16 straipsnio 2 dalies 26 punktas, Lietuvos Respublikos ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 23 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 231
straipsniu įstatymas Nr. XIII-3285, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 14 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII3295, Lietuvos Respublikos ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo
Nr. VIII-729 15 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-3360, įsigaliosiantis 2021-01-01.
Sprendimo projekto rengimo priežastis: Kazlų Rūdos savivaldybės taryba 2020-08-28
sprendimu Nr. TS-208 patvirtino Kazlų Rūdos savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašą (toliau tekste – Aprašas).
2020-09-17 buvo priimtas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 23 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo
231 straipsniu įstatymas Nr. XIII-3295.
2020-09-24 buvo priimtas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 14 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII3295.
2020-11-05 buvo priimtas Lietuvos Respublikos ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 15 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-3360, kuris
įsigalios nuo 2021 m. sausio 1 d.
Pakeitus Aprašą, bus užtikrinta, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu bus
naudojamasi, valdoma ir disponuojama juo pagal Lietuvos Respublikos ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo reglamentavimą.
Aprašo pakeitimai:
Eil. Galiojanti punkto redakcija
Siūlomas punkto redakcijos
Papildomas
Nr.
pakeitimas
paaiškinimas
1.
17. Savivaldybės turtas, išskyrus
17. Savivaldybės turtas, išskyrus
17.2 punktas
centralizuotai valdyti perduotą
centralizuotai valdyti perduotą
pasipildo
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valstybės nekilnojamąjį turtą, gali
būti perduodamas panaudos
pagrindais laikinai neatlygintinai
valdyti ir naudotis Savivaldybės
tarybos nustatyta tvarka šiems
subjektams:
17.1. biudžetinėms įstaigoms;
17.2. viešosioms įstaigoms, kurios
pagal Lietuvos Respublikos viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymą
laikomos viešojo sektoriaus
subjektais;
17.3. asociacijoms (tik Aprašo 18
punkte nustatytiems veiklos
tikslams);
17.4. labdaros ir paramos fondams
(tik Aprašo 18 punkte nustatytiems
veiklos tikslams);
17.5. egzilio sąlygomis
veikiančioms aukštosioms
mokykloms;
17.6. regionų plėtros taryboms;
17.7. kitiems subjektams, jeigu
tokio perdavimo tvarka ir sąlygos
nustatytos Lietuvos Respublikos
Prezidento įstatyme, Lietuvos
Respublikos neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatyme, Lietuvos
Respublikos švietimo įstatyme,
Lietuvos Respublikos šeimynų
įstatyme, Lietuvos Respublikos
Lietuvos šaulių sąjungos įstatyme,
Lietuvos Respublikos investicijų
įstatyme, Lietuvos Respublikos
koncesijų įstatyme, Lietuvos
Respublikos valstybės įmonės
Lietuvos oro uostų valdomų oro
uostų koncesijos įstatyme,
tarptautinėse sutartyse ar
tarptautiniuose susitarimuose.

2.

19. Savivaldybės turtas Aprašo

valstybės nekilnojamąjį turtą, gali
būti perduodamas panaudos
pagrindais laikinai neatlygintinai
valdyti ir naudotis Savivaldybės
tarybos nustatyta tvarka šiems
subjektams:
17.1. biudžetinėms įstaigoms;
17.2. viešosioms įstaigoms, kurios
pagal Lietuvos Respublikos
viešojo sektoriaus atskaitomybės
įstatymą laikomos viešojo
sektoriaus subjektais, viešosioms
įstaigoms – mokykloms;
17.3. asociacijoms (tik Aprašo 18
punkte nustatytiems veiklos
tikslams);
17.4. labdaros ir paramos fondams
(tik Aprašo 18 punkte
nustatytiems veiklos tikslams);
17.5. viešosios naudos
nevyriausybinėms
organizacijoms, teikiančioms
nemokamą kompleksinę pagalbą
krizinį nėštumą išgyvenančioms
moterims ir jų artimiesiems, arba
viešosios naudos
nevyriausybinėms
organizacijoms, teikiančioms
nemokamą paliatyviąją pagalbą;
17.6. egzilio sąlygomis
veikiančioms aukštosioms
mokykloms;
17.7. regionų plėtros taryboms;
17.8. kitiems subjektams, jeigu
tokio perdavimo tvarka ir sąlygos
nustatytos Lietuvos Respublikos
Prezidento įstatyme, Lietuvos
Respublikos neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatyme, Lietuvos
Respublikos švietimo įstatyme,
Lietuvos Respublikos šeimynų
įstatyme, Lietuvos Respublikos
Lietuvos šaulių sąjungos įstatyme,
Lietuvos Respublikos investicijų
įstatyme, Lietuvos Respublikos
koncesijų įstatyme, Lietuvos
Respublikos valstybės įmonės
Lietuvos oro uostų valdomų oro
uostų koncesijos įstatyme,
tarptautinėse sutartyse ar
tarptautiniuose susitarimuose.
19. Savivaldybės turtas Aprašo

viešosiomis
įstaigomis –
mokyklomis;
17 punktas
pasipildo 17.5
punktu „viešosios
naudos
nevyriausybinėms
organizacijoms,
teikiančioms
nemokamą
kompleksinę
pagalbą krizinį
nėštumą
išgyvenančioms
moterims ir jų
artimiesiems, arba
viešosios naudos
nevyriausybinėms
organizacijoms,
teikiančioms
nemokamą
paliatyviąją
pagalbą“

Dėl Aprašo 17
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17.2–17.6 punktuose nurodytiems
subjektams gali būti perduodamas
panaudos pagrindais laikinai
neatlygintinai valdyti ir naudotis,
jeigu:
19.1. panaudos subjektas
pagrindžia, kad prašomas panaudos
pagrindais suteikti turtas
reikalingas jo vykdomai veiklai
(jeigu subjektas yra asociacija ar
labdaros ir paramos fondas, –
Aprašo 18 punkte nustatytiems
veiklos tikslams), dėl kurios turtas
galėtų būti perduotas, ir jo
naudojimo paskirtis atitinka šio
subjekto steigimo dokumentuose
nustatytus veiklos sritis ir tikslus;
19.2. Vyriausybės nustatyta tvarka
yra įvertintas poveikis
konkurencijai ir atitiktis valstybės
pagalbos reikalavimams.

17.2–17.7 punktuose nurodytiems
subjektams gali būti perduodamas
panaudos pagrindais laikinai
neatlygintinai valdyti ir naudotis,
jeigu:
19.1. panaudos subjektas
pagrindžia, kad prašomas
panaudos pagrindais suteikti
turtas reikalingas jo vykdomai
veiklai (jeigu subjektas yra
asociacija ar labdaros ir paramos
fondas, – Aprašo 18 punkte
nustatytiems veiklos tikslams), dėl
kurios turtas galėtų būti
perduotas, ir jo naudojimo
paskirtis atitinka šio subjekto
steigimo dokumentuose nustatytus
veiklos sritis ir tikslus;
19.2. Vyriausybės nustatyta
tvarka yra įvertintas poveikis
konkurencijai ir atitiktis valstybės
pagalbos reikalavimams.“

punkto
pasikeitimo,
keičiasi nuoroda į
šio punkto
papunkčius.
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20. Sprendimą dėl Savivaldybės
turto perdavimo pagal panaudos
sutartį Aprašo 17 punkte
nurodytiems subjektams priima
Savivaldybės taryba ar jos įgaliota
institucija. Savivaldybės ilgalaikis
materialusis turtas šio Aprašo 17.2–
17.7 punktuose nurodytiems
subjektams gali būti perduotas
panaudos teise ne ilgesniam kaip
10 metų laikotarpiui, jeigu
įstatymai nenustato kitaip.
Sprendime turi būti nurodytas
panaudos sutarties terminas ir turto
panaudojimo paskirtis, taip pat gali
būti nurodytos kitos panaudos
sąlygos. Šios sąlygos privalo būti
įrašytos į panaudos sutartį.
Savivaldybės turto panaudos sutartį
su panaudos subjektais sudaro
Savivaldybės turto valdytojas.

Dėl Aprašo 17
punkto
pasikeitimo,
keičiasi nuoroda į
šio punkto
papunkčius.

4.

27. Savivaldybės ilgalaikis
materialusis turtas gali būti
išnuomotas ne ilgesniam kaip 10
metų laikotarpiui (įskaitant nuomos
termino pratęsimą), išskyrus
atvejus, kai įstatymai, tarptautinės
sutartys ar tarptautiniai susitarimai

20. Sprendimą dėl Savivaldybės
turto perdavimo pagal panaudos
sutartį Aprašo 17 punkte
nurodytiems subjektams priima
Savivaldybės taryba ar jos įgaliota
institucija. Savivaldybės ilgalaikis
materialusis turtas šio Aprašo
17.2–17.8 punktuose nurodytiems
subjektams gali būti perduotas
panaudos teise ne ilgesniam kaip
10 metų laikotarpiui, jeigu
įstatymai nenustato kitaip.
Sprendime turi būti nurodytas
panaudos sutarties terminas ir
turto panaudojimo paskirtis, taip
pat gali būti nurodytos kitos
panaudos sąlygos. Šios sąlygos
privalo būti įrašytos į panaudos
sutartį. Savivaldybės turto
panaudos sutartį su panaudos
subjektais sudaro Savivaldybės
turto valdytojas.
27. Savivaldybės ilgalaikis
materialusis turtas gali būti
išnuomotas ne ilgesniam kaip 10
metų laikotarpiui (įskaitant
nuomos termino pratęsimą),
išskyrus atvejus, kai įstatymai,
tarptautinės sutartys ar

Punktas pasipildo
žodžiais „arba
regioninės svarbos
projektus“.
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nustato kitaip, taip pat atvejus, kai
Savivaldybės ilgalaikis materialusis
turtas išnuomojamas įgyvendinant
valstybei svarbius ekonominius
projektus, nuomos laikotarpį
nustatant atsižvelgus į projekto
investicijų grąžą ir projekto veiklos
pobūdį. Savivaldybės trumpalaikis
materialusis turtas gali būti
išnuomojamas kartu su
Savivaldybės ilgalaikiu
materialiuoju turtu, jeigu tuo
siekiama užtikrinti efektyvią
Savivaldybės ilgalaikio
materialiojo turto nuomą.

5.

68. Savivaldybės turtinės ir
neturtinės teisės viešosiose
įstaigose, akcinėse bendrovėse,
uždarosiose akcinėse bendrovėse ir
kitos teisinės formos juridiniuose
asmenyse įgyvendinamos
Vyriausybės nustatyta tvarka.

tarptautiniai susitarimai nustato
kitaip, taip pat atvejus, kai
Savivaldybės ilgalaikis
materialusis turtas išnuomojamas
įgyvendinant valstybei svarbius
ekonominius arba regioninės
svarbos projektus, nuomos
laikotarpį nustatant atsižvelgus į
projekto investicijų grąžą ir
projekto veiklos pobūdį.
Savivaldybės trumpalaikis
materialusis turtas gali būti
išnuomojamas kartu su
Savivaldybės ilgalaikiu
materialiuoju turtu, jeigu tuo
siekiama užtikrinti efektyvią
Savivaldybės ilgalaikio
materialiojo turto nuomą.
68. Savivaldybės turtinės ir
neturtinės teisės viešosiose
įstaigose, akcinėse bendrovėse,
uždarosiose akcinėse bendrovėse
ir kitos teisinės formos
juridiniuose asmenyse
įgyvendinamos Įstatymo ir
Vyriausybės nustatyta tvarka.

Atsižvelgiant į tai,
kad Įstatymas
papildytas
231 straipsniu,
kuris nustato
Valstybės ir
savivaldybių
valdomos
bendrovės bei
dukterinės
bendrovės
visuotinio
akcininkų
susirinkimo
renkamo
kolegialaus
priežiūros ar
valdymo organo
sudarymo tvarką,
Apraše numatoma,
kad Savivaldybės
turtinės ir
neturtinės teisės
viešosiose
įstaigose, akcinėse
bendrovėse,
uždarosiose
akcinėse
bendrovėse ir kitos
teisinės formos
juridiniuose
asmenyse
įgyvendinamos
vadovaujantis ne
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tik Vyriausybės,
bet ir Įstatyme
nustatyta tvarka.
Sprendimo tikslas: Pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašą.
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

