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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL SUTIKIMO FINANSIŠKAI PRISIDĖTI PRIE PROJEKTO IR PERIMTI
VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2021 m.

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, 2021-05-04 Bendradarbiavimo sutartimi Nr. S478 Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Sutikti:
1.1. finansiškai prisidėti prie projekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų
Rūda–Bagotoji ruožo nuo 0,282 iki 1,934 km kapitalinis remontas įrengiant takus“ (toliau tekste –
Projektas), apmokant iki 25 proc. techninio darbo projekto parengimo ir statybos darbų išlaidų iš
savivaldybės biudžeto lėšų;
1.2. perimti Kazlų Rūdos savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausančio
valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda–Bagotoji ruožą 0,009–0,532 km po
Projekto įgyvendinimo.
2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1.2 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 1.2 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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Kazlų Rūda
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.
Sprendimo projekto rengimo priežastis: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija ir VĮ
Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau tekste – Kelių direkcija) 2021 m. gegužės 4 d. pasirašė
Bendradarbiavimo sutartį Nr. Nr. S-478 dėl projekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2613
Kazlų Rūda–Bagotoji ruožo nuo 0,282 iki 1,934 km kapitalinis remontas įrengiant takus“ (toliau
tekste – Projektas) įgyvendinimo. Pagal šią sutartį Savivaldybė įsipareigoja pateikti Kelių direkcijai
Savivaldybės tarybos sprendimą, kad sutinka finansiškai prisidėti prie Projekto techninio darbo
projekto parengimo ir statybos darbų išlaidų bei, kad po Projekto įgyvendinimo sutinka perimti
Savivaldybės nuosavybėn valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda–Bagotoji ruožą
0,009–0,532 km (ruožas iki Kazlų Rūdos miesto ribos). Neįvykdžius šių įsipareigojimų
bendradarbiavimo sutartis neįsigalios. Atliekant minėto kelio kapitalinį remontą taip pat bus įrengtas
takas iki Kazlų tvenkinio poilsio zonos (Šilo g. Kazlų I k., Kazlų Rūdos sav.). Tako atkarpa nuo kelio
Nr. 2613 iki Kazlų kaimo poilsio zonos bus projektuojama ir įrengiama iš Savivaldybės biudžeto lėšų.
Sprendimo tikslas: sutikti finansiškai prisidėti prie Projekto techninio darbo projekto
parengimo ir statybos darbų išlaidų bei po Projekto įgyvendinimo perimti Savivaldybės nuosavybėn
valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda–Bagotoji ruožą 0,009–0,532 km.
Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams. Priėmus šį sprendimą,
galiojančių teisės aktų pakeisti nereikės.
Projektas nevertintinas antikorupciniu požiūriu.
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