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Vilnius
Įvertinę Nutarimo projekto atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimams ir teisės technikos reikalavimams, teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:
1. Tikslintina Nutarimo projekto preambulė, joje nurodant tik tas įstatymų nuostatas, kurios
yra teisinis nutarimo priėmimo pagrindas, t. y., kuriomis Vyriausybė įgaliota priimti nutarimą dėl
nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės nuosavybėn (žr. Teisės aktų projektų rengimo
rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d.
įsakymu Nr. 1R-298, 16 ir 18 punktus).
2. Turėtų būti pagrįsta, kodėl Nutarimo projektu siūloma perduoti Klaipėdos miesto
savivaldybės nuosavybėn tik dalį buitinių nuotekų tinklų, esančių Kairių g., Klaipėdoje, unikalus
Nr. 2100-1120-2021, t. y., 641,33 m iš 1175,73 m. Pastebėtina, kad Nutarimo projekto preambulėje
nurodytame Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendime nurodyta, jog Klaipėdos miesto
savivaldybė sutinka perimti nuosavybėn visą šį nekilnojamąjį turtą. Be to, atsižvelgiant į Nutarimo
projekto priedo lentelės antrosios ir penktosios skilčių pavadinimus, šios lentelės 2 punkte antrojoje
skiltyje skliaustuose nurodyti minėtų buitinių nuotekų tinklų ilgio parametrai ,,641,33 m iš 1175,73
m“ turėtų būti perkelti į penktąją skiltį.
3. Taip pat trūksta pagrindimo, kodėl Nutarimo projekto 2 punktu siūloma įgalioti
Susisiekimo ministeriją pasirašyti Nutarimo projekte nurodyto nekilnojamojo turto perdavimo ir
priėmimo aktą, jei šį turtą patikėjimo teise valdo AB ,,LTG Infra“.
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