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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26

punktu, Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo

tvarkos aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimu

Nr. T1-262 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo

juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10.1.2 papunkčiu, atsižvelgdama į Šilalės rajono savivaldybės

administracijos Kvėdarnos seniūnijos 2020 m. vasario 3 d. raštą Nr. 07-21 „Dėl turto perdavimo“,

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

1. Perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Šilalės rajono savivaldybės

administracijos Kvėdarnos seniūnijai jos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Šilalės rajono

savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės rajono savivaldybės administracijos

Kvėdarnos seniūnijos apskaitomą nekilnojamąjį turtą:

1.1. inžinerinį statinį-tvorą, unikalus Nr. 4400-5286-3722, pažymėjimas plane b, įsigijimo

vertė – 23503,23 Eur, likutinė vertė (2020-02-29) – 16475,67 Eur, esantį Šilalės r. sav., Kvėdarnos

mstl., Dariaus ir Girėno g. 31;

1.2. inžinerinį statinį-aikštelę, unikalus Nr. 4400-5166-6638, pažymėjimas plane t1,

įsigijimo vertė – 25238,74 Eur, likutinė vertė (2020-02-29) – 22080,84 Eur, esantį Šilalės r. sav.,

Kvėdarnos mstl., Dariaus ir Girėno g. 18;

1.3. inžinerinį statinį-tvorą, unikalus Nr. 4400-5166-6629, pažymėjimas plane t, įsigijimo

vertė – 5944,59 Eur, likutinė vertė (2020-02-29) – 5204,25 Eur, esantį Šilalės r. sav., Kvėdarnos

mstl., Dariaus ir Girėno g. 18.

2. Įpareigoti Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijos seniūną

įregistruoti VĮ Registrų centre juridinį faktą dėl šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto.

3. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos Lietuvos

administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda)

arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230

Klaipėda).
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