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DĖL PERDUOTINŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI INŽINERINIŲ TINKLŲ
Atsižvelgdami į Valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn
tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16, 14 punkto nuostatas,
informuojame, jog perduotini Klaipėdos miesto savivaldybei objektai, nurodyti 2020 m. sausio 30
d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendime Nr. T2-17 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“, nėra įtraukti į Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos patvirtintą Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir
kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, taip pat Klaipėdos miesto savivaldybė nėra išnuomojusi ar
perdavusi panaudos pagrindais subjektams, kurie pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus
atskaitomybės įstatymą nėra laikomi viešojo sektoriaus subjektais, savivaldybės nekilnojamojo
turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų, esančių toje pačioje savivaldybės teritorijoje, kurioje yra prašomi
perduoti valstybės nekilnojamieji daiktai ir kurių naudojimo paskirtis atitinka prašomų perduoti
valstybės nekilnojamųjų daiktų naudojimo paskirtį.
PRIDEDAMA. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas, 2 lapai.
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO VALDYTI,
NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
2020 m. sausio 30 d. Nr. T2-17
Klaipėda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu ir
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, 12 straipsnio 2 dalimi ir 20 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Klaipėdos
miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Sutikti perimti Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms
įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu akcinės bendrovės „Lietuvos
geležinkelių infrastruktūra“ patikėjimo teise valdomą turtą, esantį Klaipėdos mieste (priedas).
2. Perduoti sprendimo 1 punkte nurodytą turtą, jį perėmus savivaldybės nuosavybėn,
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
3. Pritarti Susitarimo dėl inžinerinių tinklų perdavimo Klaipėdos miesto savivaldybės
nuosavybėn projektui (pridedama).
4. Pavesti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui savivaldybės vardu
pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą ir sprendimo 3 punkte
nurodytą susitarimą.
5. Skelbti šį sprendimą Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.
Savivaldybės mero pavaduotojas,
pavaduojantis Savivaldybės merą
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