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2023 m.       d. Nr. TS- 

Kazlų Rūda 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 

punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 4 dalimi, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-05-31 

sprendimu Nr. TS-135 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

juo tvarkos aprašo 6 punktu, 2014-01-02 Negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties S-1 7.1 punktu, 

atsižvelgdama į Kazlų Rūdos senjorų klubo 2023-01-27 prašymą „Dėl negyvenamųjų patalpų 

panaudos sutarčių pratęsimo“ Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Nutraukti šalių susitarimu 2014-01-02 Negyvenamųjų patalpų panaudos sutartį S-1, kuria 

asociacijai Kazlų Rūdos senjorų klubui pagal panaudos sutartį buvo perduotas Kazlų Rūdos 

savivaldybei nuosavybės teise priklausantis pastatas (unikalus Nr.5192-9000-2010, bendras plotas – 

95,21 kv. m), esantis Atgimimo g. 8A, Kazlų Rūdoje. 

2. Perduoti asociacijai Kazlų Rūdos senjorų klubui pagal panaudos sutartį dešimčiai metų Kazlų 

Rūdos savivaldybei nuosavybės teise priklausantį pastatą, esantį (unikalus Nr.5192-9000-2010, 

bendras plotas – 95,21 kv. m), esantį Atgimimo g. 8A, Kazlų Rūdoje. 

3. Nustatyti, kad šio sprendimo 2 punkte nurodytas turtas perduodamas 3.1–3.3 punktuose 

nurodytai veiklai: 

3.1. teikti pagalbą ir (arba) socialines paslaugas asmenims, dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų 

socialinių problemų negalintiems pasirūpinti savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės 

gyvenime ar patiriantiems skurdą ir socialinę atskirtį; 

3.2. teikti pagalbą, sietiną su užimtumo arba socialinės integracijos per vaikų ir suaugusiųjų 

neformalųjį švietimą ir kultūrinę veiklą skatinimu; 

3.3. tenkinti žmonių fizinio aktyvumo poreikius per kūno kultūros ir sporto veiklos skatinimą. 

4. Įgalioti: 

4.1. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti susitarimą dėl šio 

sprendimo 1 punkte nurodytos panaudos sutarties nutraukimo; 

4.2. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 2 punkte 

nurodyto turto panaudos sutartį; 

4.2. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir 

teritorijų planavimo poskyrio vedėją pasirašyti šio sprendimo 1 ir 2 punktuose nurodyto turto 

perdavimo-priėmimo aktus. 

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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Biudžetinė įstaiga. Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda. 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ASOCIACIJAI KAZLŲ RŪDOS 

SENJORŲ KLUBUI  

 

2023-01-31 

Kazlų Rūda 

 

Sprendimo projekto teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 

straipsnio 2 dalies 26 punktas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo 

ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 4 dalis, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 

2021-05-31 sprendimu Nr. TS-135 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo tvarkos aprašo 6 punktas. 

Sprendimo projekto rengimo priežastis: Vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 

2013-1-18 sprendimu  Nr. TS IV(33)-2030, asociacijai Kazlų Rūdos senjorų klubui (toliau tekste – 

Senjorų klubas) 10 metų laikotarpiui panaudos pagrindais buvo perduotas Kazlų Rūdos savivaldybei 

nuosavybės teise priklausantis pastatas, esantis Atgimimo g. 8A, Kazlų Rūdoje. Sudaryta  panaudos 

sutartis galioja iki 2024-01-02. 

Senjorų klubas 2023-01-27 raštu „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarčių pratęsimo“ prašo 

pratęsti dešimčiai metų panaudos sutartį, kadangi Senjorų klubas planuoja vykdyti bendrus projektus su 

skėtinės organizacijos Lietuvos pensininkų sąjungos ,,BOČIAI“ bendrijomis. Tęstinei veiklai reikalinga 

ilgalaikė patalpų nuomos sutartis. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi, sprendimą dėl savivaldybės turto perdavimo pagal 

panaudos sutartį priima savivaldybės taryba ar jos įgaliota institucija. 

Sprendimo tikslas: Perduoti asociacijai Kazlų Rūdos senjorų klubui pagal panaudos sutartį 

dešimčiai metų Kazlų Rūdos savivaldybei nuosavybės teise priklausantį pastatą, esantį (unikalus Nr.5192-

9000-2010, bendras plotas – 95,21 kv. m), esantį Atgimimo g. 8A, Kazlų Rūdoje. 

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams, priėmus šį sprendimą galiojančių 

teisės aktų pakeisti nereikės. 

Projektas nevertintinas antikorupciniu požiūriu. 

PRIDEDAMA. 2023-01-31 Poveikio konkurencijai ir atitikties valstybės pagalvos reikalavimams 

vertinimo klausimyno Nr. Vd-348 nuorašas, 3 lapai.  

 

 

Poskyrio vyriausioji specialistė 

  

 

Greta Juškėnaitė 

 

 

mailto:ukis@kazluruda.lt


Poveikio konkurencijai ir atitikties valstybės

pagalbos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo 

priedas

(Poveikio konkurencijai ir atitikties valstybės pagalbos reikalavimams vertinimo

klausimyno forma)

POVEIKIO KONKURENCIJAI IR ATITIKTIES VALSTYBĖS PAGALBOS

REIKALAVIMAMS VERTINIMO

KLAUSIMYNAS

2023-01-    Nr. Vd-
         (data)

Turto valdytojas Kazlų Rūdos savivaldybė, kodas 111105893

Perduodamas turtas Pastatas (unikalus Nr. 5192-9000-2010, bendras 

plotas – 95,21 kv. m), esantis Atgimimo g. 8A, 

Kazlų Rūdoje

Panaudos subjektas Asociacija Kazlų Rūdos senjorų klubas

Turto perdavimo tikslas Turtas perduodamas šiai veiklai vykdyti:

1. teikti pagalbą ir (arba) socialines paslaugas

asmenims, dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų

socialinių problemų negalintiems pasirūpinti savo

asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės

gyvenime ar patiriantiems skurdą ir socialinę

atskirtį;

2. teikti pagalbą, sietiną su užimtumo arba

socialinės integracijos per vaikų ir suaugusiųjų

neformalųjį švietimą ir kultūrinę veiklą skatinimu;

3. tenkinti žmonių fizinio aktyvumo poreikius per

kūno kultūros ir sporto veiklos skatinimą.

I dalis. Perduodamo turto panaudojimo ūkinei veiklai vykdyti požymių nustatymas

1. Ar panaudos subjektas teikia paslaugas, 

kurias teikia ir privatūs subjektai
(privatūs subjektai – fiziniai asmenys, bet kokios teisinės

formos privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (išskyrus

viešuosius juridinius asmenis, kurie laikomi viešojo

sektoriaus subjektu pagal Lietuvos Respublikos viešojo

sektoriaus atskaitomybės įstatymą) arba tokių asmenų

grupė, kurie rinkoje siūlo vykdyti darbus, tiekti prekes

ar teikti paslaugas)

Taip Ne

Atsakymo pagrindimas
Kazlų Rūdos mieste nėra daugiau juridinių asmenų registre registruotų senjorų klubų.

2. Ar panaudos subjektas parduoda prekes Taip Ne

Atsakymo pagrindimas
(Jeigu atsakymas „Ne“, papildomo atsakymo pagrindimo nereikia. Jeigu atsakymas „Taip“, nurodoma, kokiomis prekėmis

panaudos subjektas prekiauja, ir ne daugiau kaip 5 žinomi privatūs subjektai, kurie taip pat prekiauja atitinkamomis

prekėmis.)

3. Jeigu į 1 ir (arba) 2 klausimus atsakyta 

„Taip“, nurodoma, ar perduodamas turtas 

Taip Ne

Elektroninio dokumento nuorašas
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bus naudojamas atsakymo į 1 ir (arba) 2 

klausimus pagrindime nurodytoms 

veikloms 

Atsakymo pagrindimas
(Jeigu atsakymas „Ne“, nurodoma, kokiomis priemonėmis bus užtikrinta, kad perduodamas turtas nebus naudojamas

atsakymo į 1 ir (ar) 2 klausimus pagrindime nurodytoms veikloms. Jeigu atsakymas „Taip“, nurodoma, kodėl perduodamo

turto panaudojimo neįmanoma atskirti nuo atsakymo į 1 ir (ar) 2 klausimus pagrindime nurodytų veiklų vykdymo.)

II dalis. Poveikio konkurencijai ir atitikties valstybės pagalbos reikalavimams vertinimas

1. Ar panaudos subjektas konkuruoja su 

kitais subjektais konkrečiame regione ar 

visoje Lietuvoje

Taip Ne

Atsakymo pagrindimas
(Jeigu atsakymas „Ne“, nurodoma, kodėl konkurencija šiuo atveju neegzistuoja. Jeigu atsakymas „Taip“, nurodomi

subjektai, su kuriais panaudos subjektas konkuruoja vykdydamas savo veiklą.)

2. Ar panaudos subjektas konkuruoja su 

kitais subjektais, veikiančiais užsienyje

Taip Ne

Atsakymo pagrindimas
(Jeigu atsakymas „Ne“, nurodoma, kodėl konkurencija šiuo atveju neegzistuoja. Jeigu atsakymas „Taip“, nurodomi

subjektai, su kuriais panaudos subjektas konkuruoja vykdydamas savo veiklą.)

3. Ar turto perdavimui taikomas vienas iš 

Europos Komisijos patvirtintų de minimis

pagalbos reglamentų

Taip Ne

Atsakymo pagrindimas
(Jeigu atsakymas „Ne“, papildomo atsakymo pagrindimo nereikia. Jeigu atsakymas „Taip“, nurodoma, kuris reglamentas

bus taikomas ir koks pagalbos dydis apskaičiuotas.)

Pastabos:

Vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba vartojamos Lietuvos Respublikos

konkurencijos įstatyme.

Europos Komisijos patvirtintų de minimis pagalbos reglamentų sąrašą galima rasti:

http://kt.gov.lt/lt/veiklos-sritys/valstybes-pagalba/susijusi-informacija-2/bendrosios-isimties-

reglamentai.

Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir

teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė         ___________         Greta Juškėnaitė
(klausimyną pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)                 (parašas)                     (vardas ir pavardė)
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