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LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA 

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 
 

 

Klaipėdos miesto savivaldybei   2020-06-08 Nr.  2E-5621 

Į        Nr.        

 

DĖL NEKILNOJAMOJO DAIKTO PERDAVIMO  

 

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) yra 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta biudžetinė įstaiga, kuri organizuoja ir koordinuoja 

valstybinės reikšmės kelių atkūrimą, priežiūrą ir plėtrą.  

Vadovaujantis Kelių įstatymo 4 str. 2 d. ir 10 str. 2 d., valstybinės reikšmės keliai ir jiems 

priskirta žemė išimtine nuosavybės teise priklauso valstybei. Juos turto patikėjimo teise valdo, 

naudoja ir jais disponuoja Kelių direkcija. Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašas 

Susisiekimo ministerijos teikimu tvirtinamas Vyriausybės (Kelių įstatymo 6 str. 3 d.).  

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019-09-25 priėmė nutarimą Nr. 982 „Dėl valstybės 

nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Lietuvos 

automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos“, kuriuo Kelių direkcijai buvo perduotas 

Klaipėdoje esantis dviračių takas (unikalus numeris – 4400-1860-4754). 

Atsižvelgiant į tai, kad minėtas dviračių takas nėra valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 167 

Smiltynė–Nida dalis, Kelių direkcija siūlo Klaipėdos miesto savivaldybei (toliau – Savivaldybė) jį 

perimti Savivaldybės nuosavybėn. 

Pažymime, kad jeigu Savivaldybė sutinka perimti Savivaldybės nuosavybėn dviračių taką, 

Kelių direkcija siūlo tarp Savivaldybės ir Kelių direkcijos pasirašyti sutartį, kurioje Kelių direkcija 

įsipareigotų iki dviračių tako perdavimo Savivaldybės nuosavybėn atlikt jo kapitalinį remontą. 

Kelių direkcijos siūlomas perimti dviračių takas Savivaldybės nuosavybėn galėtų būti 

perduotas tik Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus nutarimą. Tam, kad būtų parengtas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas, Savivaldybės taryba turėtų priimti sprendimą, kuriame, 

vadovaujantis Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-01-05 nutarimu Nr. 16 „Dėl Valstybės 

turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“, būtų 
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nurodytas norimas perimti turtas su nurodytomis konkrečiomis savarankiškosiomis savivaldybės 

funkcijomis, kurioms atlikti bus naudojamas perimtas turtas.  

Siekdama efektyvesnio bendradarbiavimo, Kelių direkcija siunčia apsvarstyti ir, jeigu 

sutarties sąlygos Savivaldybei priimtinos, pasirašyti sutarties projektą.  

PRIDEDAMA. 

1. Schema ir Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija, 3 lapai. 

2. Sutarties projektas, 5 lapai. 
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