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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES SU KAUNO RAJONO SAVIVALDYBE IR
PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBE DĖL VIETINIO PRIEMIESTINIO AUTOBUSŲ
MARŠRUTO KAUNAS–GARLIAVA–MASTAIČIAI–PAŽĖRAI–S. B. „ARONIJA“–JŪRĖ
ORGANIZAVIMO IR FINANSAVIMO PAKEITIMO
2021 m.

d. Nr. TSKazlų Rūda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 33 punktu,16
straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016-12-28 sprendimu
Nr. TS V(19)-2724 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo
tvarkos aprašo 3.1 punktu Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti susitarimui dėl 2020 m. rugsėjo 28 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. S-1034 „Dėl
vietinio priemiestinio autobusų maršruto, kurio trasa yra Kaunas–Garliava–Mastaičiai–Pažėra–s. b.
„Aronija“–Jūrė, organizavimo ir finansavimo“ pakeitimo (pridedama).
2. Įgalioti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo
1 punkte nurodytą susitarimą dėl bendradarbiavimo sutarties pakeitimo ir atlikti visus su šiuo
sutarimu prisiimtų įsipareigojimų įvykdymu susijusius veiksmus.
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

PRITARTA
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2021 m.
d. sprendimu
Nr. TSSUSITARIMAS DĖL 2020 M. RUGSĖJO 28 D. BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES NR. S1034 „DĖL VIETINIO PRIEMIESTINIO AUTOBUSŲ MARŠRUTO, KURIO TRASA YRA
KAUNAS–GARLIAVA–MASTAIČIAI–PAŽĖRA–S. B. „ARONIJA“–JŪRĖ, ORGANIZAVIMO
IR FINANSAVIMO“ PAKEITIMO
2021 m. _________________ d. Nr. _____
Kauno rajono savivaldybė, atstovaujama Kauno rajono savivaldybės ___________________,
veikiančio pagal _________________________________,
Prienų
rajono
savivaldybė,
atstovaujama
Prienų
rajono
savivaldybės
________________________, veikiančio pagal__________________________________,
Kazlų Rūdos savivaldybė, atstovaujama Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos
direktoriaus__________________, veikiančio pagal Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021 m.
________ d. sprendimą Nr. TS- ______ „Dėl bendradarbiavimo sutarties su Kauno rajono savivaldybe
ir Prienų rajono savivaldybe dėl vietinio priemiestinio autobusų maršruto Kaunas–Garliava–Mastaičiai–
Pažėrai–s.b. „Aronija“–Jūrė, organizavimo ir finansavimo pakeitimo“ (toliau visos šalys kartu vadinamos
Šalimis),
atsižvelgdamos į 2020 m. rugsėjo 28 d. bendradarbiavimo sutarties dėl vietinio priemiestinio
autobusų maršruto, kurio trasa yra Kaunas–Garliava–Mastaičiai–Pažėrai–s.b. „Aronija“–Jūrė
organizavimo ir finansavimo Nr. S-1034 (toliau – Sutartis) 8 punkto nuostatas,
bei vadovaudamosi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, sudarė šį susitarimą dėl
Sutarties pakeitimo, kuriuo susitaria:
1. Pakeisti Sutarties 6 punktą ir jį išdėstyti taip:
„6. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki tol, kol pasibaigs Sutartis su Vežėju“.
2. Šis susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, sudaryta trimis vienodą teisinę galią turinčiais
egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
Prienų rajono savivaldybė
_____________________

Kauno rajono savivaldybė
_____________________
A. V.

_______________________
(parašas)
___________________________
(vardas ir pavardė)
Kazlų Rūdos savivaldybė
Kodas 111105893
Atgimimo g. 12, 69443, Kazlų Rūda
tel. 8 343 95 183, faks. 8 343 95 276
A. s. LT847300010095310744
El. p. priimamais@kazluruda.lt
Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos direktorius
A. V.
_______________________
(parašas)
___________________________
(vardas ir pavardė)

A. V.
_______________________
(parašas)
___________________________
(vardas ir pavardė)

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INFRASTRUKTŪROS IR ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS
ŪKIO IR TERITORIJŲ PLANAVIMO POSKYRIS
Biudžetinė įstaiga. Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188777932
Skyriaus duomenys: Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel.: (8 343) 68 631 / 95 276, el. p. ukis@kazluruda.lt

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES SU KAUNO RAJONO SAVIVALDYBE IR
PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBE DĖL VIETINIO PRIEMIESTINIO AUTOBUSŲ
MARŠRUTO KAUNAS–GARLIAVA–MASTAIČIAI–PAŽĖRAI–S. B. „ARONIJA“–JŪRĖ,
ORGANIZAVIMO IR FINANSAVIMO PAKEITIMO
2021-09-20
Kazlų Rūda
Sprendimo projekto teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6
straipsnio 33 punktas,16 straipsnio 4 dalis, 18 straipsnio 1 dalis, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2016-12-28 sprendimu Nr. TS V(19)-2724 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės vardu sudaromų
sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo 3.1 punktas.
Sprendimo projekto rengimo priežastis: Kazlų Rūdos savivaldybės taryba 2020-08-28
sprendimu Nr. TS-180 pritarė bendradarbiavimo sutarčiai su Kauno rajono savivaldybe ir Prienų
rajono savivaldybe „Dėl vietinio priemiestinio autobusų maršruto, kurio trasa Kaunas–Garliava–
Mastaičiai–Pažėrai–s.b. „Aronija–Jūrė, organizavimo ir finansavimo“. Vadovaujantis minėtu
sprendimu 2020-09-28 tarp visų trijų savivaldybių buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, kuri
galioja tol, kol pasibaigs sutartis su vežėju, bet neilgiau kaip vienerius metus. Dėl techninių dalykų,
t. y. dėl kelio dangos paruošimo, medžių išgenėjimo ir stotelių įrengimo darbų, autobusas šiuo
maršrutu nevažiuoja. Norint, kad autobusas šiuo maršrutu važiuotų, kai bus atlikti visi paruošiamieji
darbai, yra tikslinga pakeisti bendradarbiavimo sutartį, išimant nuostatą, kad ji galioja ne ilgiau kaip
vienerius metus.
Sprendimo tikslas: Pritarti susitarimui „Dėl 2020 m. rugsėjo 28 d. bendradarbiavimo sutarties
tarp Kauno rajono savivaldybės, Prienų rajono savivaldybės ir Kazlų Rūdos savivaldybės dėl vietinio
priemiestinio autobusų maršruto, kurio trasa Kaunas–Garliava–Mastaičiai–Pažėrai–s. b. „Aronija“–
Jūrė, organizavimo ir finansavimo“ Nr. S-1034, kuriai buvo pritarta Kazlų Rūdos savivaldybės
tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TS-180 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su
Kauno rajono savivaldybe ir Prienų rajono savivaldybe dėl vietinio priemiestinio autobusų maršruto,
kurio trasa Kaunas–Garliava–Mastaičiai–Pažėrai–s. b. „Aronija“–Jūrė, organizavimo ir
finansavimo“, pakeitimo.
Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams, priėmus šį sprendimą
galiojančių teisės aktų pakeisti nereikės.
Projektas nevertintinas antikorupciniu požiūriu.
Poskyrio vyriausioji specialistė

Greta Juškėnaitė

