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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS
NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO
PATIKĖJIMO TEISE
2021 m. rugpjūčio

d. Nr. TS-

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 6 ir 7 punktais,
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, 12 dalimi ir 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Kazlų Rūdos savivaldybės
tarybos 2021-05-31 sprendimu Nr. TS-135 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo 6 ir 7.1 punktais ir atsižvelgdamas į Nacionalinės
švietimo agentūros 2021 m. rugpjūčio 12 d. raštą Nr. SD-2575(1.6E) „Dėl mokyklinių autobusų
skyrimo įgyvendinant projektą „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas” Nr.
09.1.3-CPVA-V-704-01-0002, savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Sutikti perimti Kazlų Rūdos savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms
įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros
patikėjimo teise valdomą mokyklinį M2 klasės autobusą „Iveco Daily 50C18“, kurio vieneto
įsigijimo (likutinė) vertė su PVM – 46 101,00 euras.
2. Perduoti sprendimo 1 punkte nurodytą turtą, jį perėmus savivaldybės nuosavybėn, Kazlų
Rūdos Kazio Griniaus gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
3. Savivaldybės nuosavybėn perduotas turtas bus naudojamas vežioti kaimuose ir
miesteliuose toliau kaip trys kilometrai nuo mokyklos gyvenančius, pagal priešmokyklinio ir
bendrojo ugdymo programas besimokančius mokinius, kurie 2021 metais turės pakeisti mokyklą dėl
jos reorganizavimo, likvidavimo ar vidaus struktūros pertvarkos.
4. Įgalioti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorių savivaldybės vardu pasirašyti
šio sprendimo įgyvendinimo dokumentus.
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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1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 6 ir 7 punktais,
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, 12 straipsnio 1 dalimi ir 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Kazlų Rūdos
savivaldybės tarybos 2021-05-31 sprendimu Nr. TS-135 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo 6 ir 7.1 punktais ir Lietuvos Respublikos
Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2021-07-26 įsakymu Nr. V-1377 bei atsižvelgdama į
Nacionalinės švietimo agentūros 2021 m. rugpjūčio 12 d. raštą Nr. SD-2575(1.6E) „Dėl mokyklinių
autobusų skyrimo įgyvendinant projektą“ ir siekiant užtikrinti mokinių, gyvenančių kaimuose ir
miesteliuose toliau kaip trys kilometrai nuo mokyklos, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ir
bendrojo ugdymo programas ir 2021 metais turės pakeisti mokyklą dėl jos reorganizavimo,
likvidavimo ar vidaus struktūros pertvarkos, pavėžėjimą.
Sprendimo projekto tikslas – dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kazlų Rūdos savivaldybės
nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kazlų Rūdos Kazio
Griniaus gimnazijai.
2. Galimos pasekmės.
Nenumatyta.
3. Teisės aktai, kuriuos reikės pakeisti ar panaikinti priėmus šį sprendimą.
Nėra.
4. Biudžeto lėšų poreikis jam įgyvendinti.
Šiam sprendimui įgyvendinti papildomų biudžeto lėšų nereikės.
5. Antikorupcinis vertinimas.
Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas neatliekamas.
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