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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 
SPRENDIMAS 

DĖL PRITARIMO NEKILNOJAMOJO TURTO PANAUDOS SUTARČIAI 

 

2016 m. gegužės 26 d.  Nr. TS- 

Kaunas 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13, 

26 punktais ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.629 straipsniu, Kauno rajono 

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Pritarti nekilnojamojo turto – 1,0002 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-2444-

7989) ir pastato (unikalus Nr. 4400-0052-7458) Kauno r., Zapyškyje, Muziejaus g. 1 

panaudos sutarčiai su Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo parapija (pridedama). 

2. Įgalioti Savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti turto panaudos sutartį. 

 

Savivaldybės meras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artūras Pupalė, (8 37) 30 55 42 



    PRITARTA 

    Kauno rajono savivaldybės tarybos 

    2016 m. gegužės   d. sprendimu Nr. TS- 

 

NEKILNOJAMOJO TURTO PANAUDOS SUTARTIS 

 

2016 m. gegužės            d. Nr. 

Kaunas 

 

Kauno rajono savivaldybė, kodas 111100622, Savanorių pr. 371, Kaunas, atstovaujama 

Savivaldybės administracijos direktoriaus Ričardo Pudževelio (toliau – Panaudos gavėjas), ir 

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo parapija, kodas 191289779, Bažnyčios g. 9, Zapyškis, 

53417 Kauno r., atstovaujama klebono Juozo Fakėjavo (toliau – Panaudos davėjas), 

s u d a r ė šią nekilnojamojo turto panaudos sutartį (toliau – Sutartis): 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

1.1. Panaudos davėjas perduoda Panaudos gavėjui laikinai ir neatlygintinai valdyti ir naudoti 

Panaudos davėjui nuosavybės teise priklausantį 1,0002 ha žemės sklypą (unikalus 

Nr. 4400-2444-7989) ir pastatą (unikalus Nr. 4400-0052-7458), esančius Kauno r. sav., 

Zapyškis, Muziejaus g. 1 (toliau – Turtas), o Panaudos gavėjas įsipareigoja šį Turtą 

naudoti tik šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.  

 

II. PANAUDOS DAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI 

2.1. Panaudos davėjas įsipareigoja: 

2.1.1. per 10 kalendorinių dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos  perduoti Panaudos 

gavėjui laikinai ir neatlygintinai valdyti ir naudotis Sutarties 1.1. p. nurodytą Turtą 

surašant ir pasirašant šalims Turto perdavimo ir priėmimo aktą (Sutarties priedas 

Nr. 1), kuris yra šios Sutarties neatskiriama dalis. 

2.1.2. Panaudos gavėjui pagal projektą (-us) gavus finansavimą, Turto, kaip kultūros 

paveldo objekto, kompleksiškam sutvarkymui ir pritaikymui kultūrinėms ir su jomis 

susijusioms edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms pagal 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programas, 

nenutraukti Sutarties projekto įgyvendinimo metu bei projekto veiklų vykdymo 

tęstinumo užtikrinimo laikotarpiu po projekto įgyvendinimo 

2.1.3. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui, Panaudos gavėjui pageidaujant, suteikti 

pirmumo teisę pratęsti Sutartį. 

2.1.4. suteikti leidimus, sutikimus, įgaliojimus ar kitus būtinus dokumentus, kad Panaudos 

gavėjas galėtų netrukdomai įgyvendinti Sutarties 2.1.2, 2.3, 3.1.4 punktuose 

numatytus veiksmus. 

2.1.5. pasibaigus Sutarčiai sudaryti susitarimą su Panaudos gavėju dėl tolesnio Turto 

naudojimo bendruomenės/visuomenės interesais (kultūriniais, sakraliniais, 

socialiniais ir pan.) tvarkos ir sąlygų. 



2.1.6. per 3 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo informuoti Vilkaviškio vyskupijos 

kuriją pateikiant jai: 1. šios Sutarties kopiją, 2. Sutarties 2.3. punkte nurodytą 

Susitarimą dėl Turto kompleksinio projekto perdavimo, 3. Turto perdavimo ir 

priėmimo aktą. 

2.2. Panaudos davėjas turi teisę tikrinti, ar Panaudos gavėjas naudojasi Turtu tinkamai pagal 

Sutarties sąlygas. 

2.3. Panaudos davėjas sutinka, kad Panaudos gavėjas įgyvendindamas įsipareigojimus 

numatytus Sutarties 3.1.4 punkte, turi teisę neatlygintinai naudotis Turto kompleksiniu 

projektu, kuris buvo parengtas Panaudos davėjo užsakymu. Dėl Turto kompleksinio 

projekto perdavimo Panaudos davėjui šalys sudarys atskirą susitarimą.  

 

III. PANAUDOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI 

3.1. Panaudos gavėjas įsipareigoja: 

3.1.1. perduotą Turtą išlaikyti ir saugoti, užtikrinti švarą ir tvarką Turte ir aplink jas, per 

visą Sutarties galiojimo laiką nekeisti Turto paskirties. 

3.1.2. mokėti mokesčius už Turte sunaudotą vandenį, elektros energiją, šilumą ir kitas 

komunalines paslaugas pagal atskiras sutartis, sudarytas su paslaugų teikėjais. 

3.1.3. be Panaudos davėjo raštiško leidimo neperduoti Turto neatlygintinai ar kitokiu būdu 

naudotis tretiesiems asmenims, jo nesuvaržyti ir neįkeisti. 

3.1.4. be atskiro Panaudos davėjo sutikimo ir gavus finansavimą Turto, kaip kultūros 

paveldo objekto, kompleksiškam sutvarkymui ir pritaikymui kultūrinėms ir su jomis 

susijusioms edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms pagal 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programas, atlikti 

Turto pagerinimo, remonto, statybos ar rekonstrukcijos darbus, nekeičiant Turto 

paskirties. Panaudos gavėjo lėšos, panaudotos Turtui pagerinti ar pertvarkyti, 

neatlyginamos, išskyrus Sutarties 4.3 punkte nustatytą atvejį. 

3.1.5. savo lėšomis įregistruoti Sutartį Nekilnojamojo turto registre. 

3.1.6. turtą naudoti išskirtinai tik bendruomenės / visuomenės interesais (kultūriniais, 

sakraliniais, socialiniais ir pan.), neprieštaraujant šio pastato krikščioniškai 

paskirčiai. 

3.1.7. Sutarčiai pasibaigus, grąžinti Turtą Panaudos davėjui tos būklės, kokios jam buvo 

perduotas, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą, su visais atliktais pagerinimo 

elementais, neatskiriamais nuo Turto. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ UŽ PRISIIMTŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMĄ 

4.1. Panaudos davėjas, laiku neperdavęs Panaudos gavėjui Turto, privalo atlyginti Panaudos 

gavėjui išlaidas, susijusias su Turto priėmimu. 

4.2. Jei vienai iš Sutarties Šalių atsiranda nuostolių dėl kitos Šalies kaltės, ši (kaltoji Šalis) 

privalo nedelsdama pašalinti to priežastis bei pasekmes, atlyginti nukentėjusios Šalies 

nuostolius.  

4.3. Panaudos davėjui savo iniciatyva (ne dėl Panaudos gavėjo kaltės) nutraukus Sutartį 

anksčiau nei Sutartyje nustatytas terminas, Panaudos davėjas privalo padengti visas 

Panaudos gavėjo remonto, Turto pagerinimo išlaidas bei atlyginti dėl to kilusius kitus 

tiesioginius ir/ar netiesioginius nuostolius. 

 

V. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS 



5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 10 (dešimt) metų. Sutarties 

terminas gali būti pratęstas šalių susitarimu papildomam terminui. 

5.2. Panaudos gavėjas turi teisę vienašališkai pirma laiko nutraukti Sutartį, prieš 1 (vieną) 

mėnesį raštu įspėjęs Panaudos davėją.   

5.3. Panaudos davėjas turi teisę pranešęs raštu ne vėliau kaip prieš 3 (tris) mėnesius reikalauti 

nutraukti Sutartį, jei Panaudos gavėjas iš esmės blogina Turto būklę ir/ar nevykdo 

Sutarties 3.1.3 ir/ar 3.1.6. punktuose nustatytų įsipareigojimų. Sutartis su Panaudos 

gavėju negali būti nutraukta, jeigu per 3 (trijų) mėnesių įspėjimo apie ketinimą nutraukti 

Sutartį laikotarpį, Panaudos gavėjas pašalina Panaudos davėjo nurodytus Sutarties 

pažeidimus.  

5.4. Sutartis gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

6.1. Sutartis sudaryta 3 egzemplioriais, po vieną Panaudos davėjui, Panaudos gavėjui ir 

valstybės įmonei Registrų centras. 

6.2. Šalių ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu, neišsprendus ginčo 

šalių susitarimu, šalys perduoda jį spręsti teismui Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

 

VII. PRIEDAI 

7.1. Turto perdavimo ir priėmimo aktas. 

 

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI 

Panaudos davėjas 

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo parapija 

Kodas 191289779 

Adresas Bažnyčios g. 9, Zapyškis,  

53417 Kauno r. 

Klebonas  

Juozas Fakėjavas 

 

_________________ 
         (parašas) 

Panaudos gavėjas 

Kauno rajono savivaldybė 

Kodas 111100622 

Adresas Savanorių pr. 371, Kaunas 

 

Administracijos direktorius  

Ričardas Pudževelis 

 

_________________ 
             (parašas)                                     

A.V. 

 

 

 

 

 

 



 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  

EKONOMIKOS SKYRIUS 
 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO ,,DĖL PRITARIMO NEKILNOJAMOJO 

TURTO PANAUDOS SUTARČIAI“ PROJEKTO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2016 m. gegužės 13 d. 

Kaunas 

 

1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai. 

Siekiant išsaugoti Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią ir atsiradus galimybei 

panaudoti struktūrines Europos Sąjungos lėšas pastatui restauruoti, siūloma sudaryti 

nekilnojamojo turto panaudos sutartį su Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo parapija. 

2. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reglamentuojami sprendimo 

projekte aptariami klausimai).  

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 ir 26 punktais 

nustatyta, kad Savivaldybės savarankiškosios funkcijos yra gyventojų bendrosios kultūros 

ugdymas, etnokultūros puoselėjimas ir kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir 

savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga.  

3. Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami). 

Pasirašyta nekilnojamojo turto panaudos sutartis sudarys galimybę restauruoti 

bažnyčios pastatą. 

4. Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimo 

pakeitimų sąrašas. 

Nėra. 

5. Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai. 

Pritarus nekilnojamojo turto panaudos sutarčiai, juridinio fakto įregistravimas 

VĮ Registrų centre bus finansuojamas Turto administravimo programos lėšomis. 

6. Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas.  

Nebūtinas. 

7. Antikorupcinis vertinimas. 

Vertinti nereikia. 

8. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai. 

Vertinti nereikia. 

9. Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai. 

Nėra. 



10. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymą. 

Sprendimo projekto rengėja ir atsakinga už sprendimo įvykdymą Ekonomikos 

skyriaus vyriausioji specialistė Rita Grabauskienė. 

 

 

Ekonomikos skyriaus vedėjas  Artūras Pupalė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Projektas 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 

DĖL PRITARIMO ZAPYŠKIO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS TVARKYBOS 

PROJEKTUI, BENDRO JO FINANSAVIMO IR INVESTICIJŲ TĘSTINUMO 

UŽTIKRINIMO 

 

2016 m. gegužės 26 d.  Nr. TS- 

Kaunas 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 

17 punktu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“  

05.4.1-CPVA-R-302 priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. 

balandžio 27 d. įsakymu Nr. ĮV- 338 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir 

prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonės „Aktualizuoti savivaldybių 

kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų Nr. 1 aprašo patvirtinimo“, Kauno 

rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Pritarti Zapyškio Šv. Jono krikštytojo bažnyčios tvarkybos projektui; 

2. Skirti projektui įgyvendinti ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti 

projektui išlaidų ir padengti projekto tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamas 

finansavimas, ir netinkamų finansuoti išlaidų dalį.  

3. Įgalioti Savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti visus dokumentus, 

susijusius su projektinio pasiūlymo ir paraiškos rengimu, teikimu ir projekto įgyvendinimu. 

4. Užtikrinti investicijų tęstinumą 5 metus pasibaigus projekto finansavimui. 

 

 

Savivaldybės meras 

 

 

 

 

 

 

 

Artūras Pupalė, (8 37) 30 55 42 



KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

EKONOMIKOS SKYRIUS 
 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO ,,DĖL PRITARIMO ZAPYŠKIO ŠV. JONO 

KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS TVARKYBOS PROJEKTUI, BENDRO JO 

FINANSAVIMO IR INVESTICIJŲ TĘSTINUMO UŽTIKRINIMO“ PROJEKTO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2016 m. gegužės 5 d. 

Kaunas 

 

1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai. 

Sprendimo projektą paskatino planuojamas kvietimas teikti paraišką pagal Europos 

Sąjungos fondų investicijų 2014–2020 m. veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, 

gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 

priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“.  

Bendras priemonės tikslas – kultūros paveldo objektų kompleksiškas sutvarkymas ir 

pritaikymas kultūrinėms ir su jomis susijusioms edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir 

kitoms reikmėms, siekiant išsaugoti bei atskleisti vertingąsias kultūros paveldo objektų savybes 

ir sudaryti prielaidas lankytojų srautui didinti, kurti naujas ir plėtoti esamas veiklas, įtraukti 

vietos, kūrybines bendruomenes, skatinti Lietuvos gyventojų domėjimąsi kultūros paveldu, taip 

pat pagerinti Lietuvos kaip patrauklios turizmui šalies įvaizdį Lietuvos ir užsienio šalių rinkose. 

2. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reglamentuojami sprendimo projekte 

aptariami klausimai).  

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punkte 

nurodyta, kad Savivaldybės tarybos kompetencija – priimti sprendimus dėl papildomų ir planą 

viršijančių savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų piniginių lėšų paskirstymo. 

3. Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami. 

Kauno rajono savivaldybė turės galimybę pasinaudoti Europos Sąjungos fondų  

2014–2020 m. investicijomis ir įgyvendinti Zapyškio Šv. Jono krikštytojo bažnyčios tvarkybos 

projektą. 

Įgyvendinti Kauno rajono savivaldybės Gyvenimo ir veiklos kokybės gerinimo 

strategijos 2013–2020 m. A prioriteto „Konkurencinga ekonomika“ A.2 tikslo „Skatinti 

investicijas“ A.2.3 uždavinio „Gerinti turizmo viešąją infrastruktūrą ir formuoti patrauklų 

regiono įvaizdį ir jį reklamuoti“ A.2.3.6 priemonę „Kultūros paveldo ir aplinkos objektų 

pritaikymas turizmui“. 

4. Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimo 

pakeitimų sąrašas. 



Nėra. 

5. Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai. 

Pagal parengtą techninį projektą planuojama projekto vertė 521 316,00 Eur. 

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis iš ES struktūrinių fondų sudaro 

85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Savivaldybės bendro finansavimo lėšų dalis 

privalo būti ne mažesnė kaip 15 proc. (78, 197 t.€/269,99 t.Lt.) visų tinkamų finansuoti projekto 

išlaidų. 

Projekto įgyvendinimo šaltiniai yra ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros 

fondas), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Savivaldybės biudžeto lėšos.  

6. Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas.  

Nebūtina. 

7. Antikorupcinis vertinimas. 

Vertinti nereikia. 

8. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai. 

Nėra 

9. Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai. 

Bažnytinis paveldas laipsniškai integruojamas į pažintinį ir kultūrinį turizmą. Šv. Jono 

Krikštytojo bažnyčia – valstybės saugomas Lietuvos Respublikos kultūros paminklas ir šalia 

esanti valstybės saugoma kapinių koplyčia sulaukia didelio turistų ir lankytojų dėmesio. 

Bažnyčia ne tik reprezentuoja Kauno rajoną ir suteikia Zapyškio miesteliui savitumo, bet ir per 

šventes ar įvairius renginius draugėn suburia pakaunės gyventojus ir svečius.  

Pasinaudojant Europos Sąjungos fondų 2014–2020 m. investicijomis bus išsaugota ir 

atnaujinta Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia. Numatomi šie darbai: Bažnyčios restauravimo ir bendri 

statybos darbai, priešgaisrinės, apsauginės signalizacijos įrengimas, šildymo, vėdinimo sistemų 

įrengimo darbai, įgarsinimo ir apšvietimo sistemos įrengimas ir kt.. Įgyvendinus šį projektą 

kultūros paveldo objektas bus pritaikytas visuomenės poreikiams. 

10. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymą. 

Sprendimo projekto rengėja Ekonomikos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita 

Rakauskaitė. Už sprendimo įvykdymą bus atsakinga Kauno rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu paskirta projektų administravimo grupė. 

 

 

Ekonomikos skyriaus vedėjas     Artūras Pupalė 
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