
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE ESANČIŲ NEKILNOJAMOJO TURTO

OBJEKTŲ, KURIE YRA APLEISTI, NEPRIŽIŪRIMI, NENAUDOJAMI, NAUDOJAMI
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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,

Šilalės rajono savivaldybėje esančio nekilnojamojo turto, kuris yra nenaudojamas, neprižiūrimas ir

apleistas, nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio

26 d. sprendimu Nr. T1-168 „Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančio nekilnojamojo turto, kuris

yra nenaudojamas, neprižiūrimas ir apleistas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punktu,

atsižvelgdama į Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 4 d.

įsakymu Nr. DĮV-113 „Dėl Nekilnojamojo turto, kuris yra nenaudojamas, neprižiūrimas ir apleistas,

būklės nustatymo komisijos sudarymo“ sudarytos komisijos 2020 m. kovo 25 d. posėdžio protokolą

Nr. 3, Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės, Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio

reikalų, Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetų 2020 m. balandžio 20 d. posėdžio

protokolą Nr. T6-3, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra

apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami, naudojami ne pagal paskirtį, sąrašą (pridedama).

2. Taikyti 2020 metais šio sprendimo 1 punktu patvirtinto sąrašo nekilnojamojo turto

objektams 3,0 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės tarifą.

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

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

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).

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt
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Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės 28 d. sprendimu

Nr. T1-150

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE ESANČIŲ NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ, KURIE YRA APLEISTI, NEPRIŽIŪRIMI, 
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Eil. 

Nr.

Pastato (statinio)

pavadinimas

Pastato

(statinio)

adresas

Statinio nugriovimo ar

sutvarkymo būtinumo

argumentai

Savininkai Teisinė registracija Pastabos

1. Pastatas – 

parduotuvė

Šilalės r. sav.,

Bijotų sen.,

Košių I k.,

Kražių g. 5

Avarinės būklės, kelia

grėsmę saugumui,

darko aplinką.

Inga Kedrovienė, gim. 1974-10-19,

gyv. Papušynės k., Mažonų sen., Tauragės r.

sav.

Pastatas įregistruotas

nekilnojamojo turto

registre, unikalus Nr.

8796-5002-3016

Paskirtis – 

prekybos

2. Pastatas – 

mechaninės  

dirbtuvės

Šilalės r. sav.,

Didkiemio

sen.,

Didkiemio k.,

Jūros g. 12

Avarinės būklės, kelia

grėsmę saugumui,

darko aplinką.

Vitalija Kazakevičienė, gim. 1960-08-10,

Rimantas Kazakevičius, gim. 1958-05-19,

gyv. K. Donelaičio g. 64 A-21, Tauragė,

Vidas Preikšaitis, gim. 1966-03-30,

Rita Preikšaitienė, gim. 1974-11-14,

gyv. Progreso g. 13, Tauragė

Pastatas įregistruotas

nekilnojamojo turto

registre, unikalus Nr.

4400-1553-5818

Paskirtis – 

gamybos, 

pramonės

3. Pastatas – garažai

žemės ūkio 

technikai

Šilalės r. sav.,

Didkiemio

sen.,

Didkiemio k.,

Jūros g. 14

Avarinės būklės, kelia

grėsmę saugumui,

darko aplinką.

Vitalija Kazakevičienė, gim. 1960-08-10,

Rimantas Kazakevičius, gim. 1958-05-19,

gyv. K. Donelaičio g. 64 A-21, Tauragė,

Vidas Preikšaitis, gim. 1966-03-30,

Rita Preikšaitienė, gim. 1974-11-14,

gyv. Progreso g. 13, Tauragė

Pastatas įregistruotas

nekilnojamojo turto

registre, unikalus Nr.

4400-1553-5829

Paskirtis – 

garažų

4. Negyvenamoji 

patalpa – 

administracinės 

patalpos

Šilalės r. sav.,

Upynos sen., 

Naujojo 

Obelyno k., 

Atgimimo g. 

1-1

Išdaužyti langai, 

irstančios plytų mūro 

sienos. Kelia grėsmę 

saugumui, darko 

aplinką.

Adelė Augustienė, gim. 1945-12-06,

gyv. Mokyklos g. 2-6, Naujojo Obelyno k., 

Šilalės r. sav.

Patalpa įregistruota 

nekilnojamojo turto 

registre, unikalus Nr. 

8796-5002-5025:0002

Paskirtis – 

administracinė

5. Pastatas –  Šilalės r. sav., Avarinės būklės, kelia Ričardas Dabulskis, gim. 1972-10-06, Pastatas įregistruotas Paskirtis – 



2

sandėlis (grūdų 

sandėlis)

Upynos sen., 

Upynos mstl.,

D. Poškos g. 

6

grėsmę saugumui, 

darko aplinką.

gyv. Dionizo Poškos g. 10, Upynos mstl., 

Šilalės r. sav.,

Kazimieras Dabulskis, gim. 1939-10-01, 

gyv. Dionizo Poškos g. 10, Upynos mstl., 

Šilalės r. sav., 

Justina Mozerienė, gim. 1990-10-18, gyv.

Nepriklausomybės g. 47, Upynos mstl., 

Šilalės r. sav., 

Tomas Mozeris, gim. 1988-12-29, gyv.

Nepriklausomybės g. 47, Upynos mstl., 

Šilalės r. sav., 

Vaida Viliušienė, gim. 1988-04-27, gyv.

Jono Kaminsko g. 4, Upynos mstl., Šilalės r.

sav., 

Darius Viliušis, gim. 1986-05-28, gyv.

Jono Kaminsko g. 4, Upynos mstl., Šilalės r.

sav.,

Dalia Girskienė, gim. 1965-05-29, gyv. Jono

Kalvaičio g. 9, Upynos mstl., Šilalės r. sav.;

Elena Martišienė, gim. 1933-03-30, gyv. 

Žemaitijos g. 13, Upynos mstl., Šilalės r. 

sav.;

Pranas Turskis, gim. 1940-01-10, gyv. 

Žemaitijos g. 11, Upynos mstl., Šilalės r. 

sav.

nekilnojamojo turto

registre, unikalus Nr.

4400-2265-9227

sandėliavimo

6. Pastatas – 

sandėlis 

Šilalės r. sav.,

Bijotų sen., 

Poškakaimio 

k.,

Dvaro g. 1

Avarinės būklės, kelia 

grėsmę saugumui, 

darko aplinką.

Indrė Pilypė, gim. 1987-02-04,

gyv. Dvaro g. 1, Poškakaimio k., Šilalės r. 

sav.

Pastatas įregistruotas

nekilnojamojo turto

registre, unikalus Nr.

8795-0001-7028

Paskirtis – 

pagalbinio 

ūkio

7. Pastatas – 

kultūros namai 

Šilalės r. sav.,

Laukuvos 

sen., 

Laukuvos 

Avarinės būklės, laikosi

įtemptas prie medžio 

pritvirtintu lynu, kelia 

grėsmę saugumui, 

Romualdas Kraftas, gim. 1953-05-11,

Birutė Kraftienė, gim. 1959-08-06,

gyv. Dvarviečių k., Laukuvos sen., Šilalės r. 

sav.

Pastatas įregistruotas

nekilnojamojo turto

registre, unikalus Nr.

8792-8000-5016

Paskirtis – 

kultūros
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mstl.,

Taikos g. 6

darko aplinką.

________________________________
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Nr. T1-150

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE ESANČIŲ NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ, KURIE YRA APLEISTI, NEPRIŽIŪRIMI, 

NENAUDOJAMI, NAUDOJAMI NE PAGAL PASKIRTĮ,  SĄRAŠAS

Eil. 

Nr.

Pastato (statinio)

pavadinimas

Pastato

(statinio)

adresas

Statinio nugriovimo ar

sutvarkymo būtinumo

argumentai

Savininkai Teisinė registracija Pastabos

1. Pastatas – 

parduotuvė

Šilalės r. sav.,

Bijotų sen.,

Košių I k.,

Kražių g. 5

Avarinės būklės, kelia

grėsmę saugumui,

darko aplinką.

I. K. (duomenys neskelbtini), gim.

(duomenys neskelbtini),

gyv. (duomenys neskelbtini), Tauragės r.

sav.

Pastatas įregistruotas

nekilnojamojo turto

registre, unikalus Nr.

(duomenys

neskelbtini)

Paskirtis – 

prekybos

2. Pastatas – 

mechaninės  

dirbtuvės

Šilalės r. sav.,

Didkiemio

sen.,

Didkiemio k.,

Jūros g. 12

Avarinės būklės, kelia

grėsmę saugumui,

darko aplinką.

V. K. (duomenys neskelbtini), gim.

(duomenys neskelbtini),

R. K. (duomenys neskelbtini), gim.

(duomenys neskelbtini),

gyv. (duomenys neskelbtini), Tauragė,

V. P. (duomenys neskelbtini), gim.

(duomenys neskelbtini),

R. P. (duomenys neskelbtini), gim.

(duomenys neskelbtini),

gyv. (duomenys neskelbtini), Tauragė

Pastatas įregistruotas

nekilnojamojo turto

registre, unikalus Nr.

(duomenys

neskelbtini)

Paskirtis – 

gamybos, 

pramonės

3. Pastatas – garažai

žemės ūkio 

technikai

Šilalės r. sav.,

Didkiemio

sen.,

Didkiemio k.,

Jūros g. 14

Avarinės būklės, kelia

grėsmę saugumui,

darko aplinką.

V. K. (duomenys neskelbtini), gim.

(duomenys neskelbtini),

R. K. (duomenys neskelbtini), gim.

(duomenys neskelbtini),

gyv. (duomenys neskelbtini), Tauragė,

V. P. (duomenys neskelbtini), gim.

(duomenys neskelbtini),

R. P. (duomenys neskelbtini), gim.

Pastatas įregistruotas

nekilnojamojo turto

registre, unikalus Nr.

(duomenys

neskelbtini)

Paskirtis – 

garažų
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(duomenys neskelbtini),

gyv. (duomenys neskelbtini), Tauragė

4. Negyvenamoji 

patalpa – 

administracinės 

patalpos

Šilalės r. sav.,

Upynos sen., 

Naujojo 

Obelyno k., 

Atgimimo g. 

1-1

Išdaužyti langai, 

irstančios plytų mūro 

sienos. Kelia grėsmę 

saugumui, darko 

aplinką.

A. A. (duomenys neskelbtini), gim. 

(duomenys neskelbtini),

gyv. (duomenys neskelbtini), Šilalės r. sav.

Patalpa įregistruota 

nekilnojamojo turto 

registre, unikalus Nr.

(duomenys 

neskelbtini)

Paskirtis – 

administracinė

5. Pastatas – 

sandėlis (grūdų 

sandėlis)

Šilalės r. sav.,

Upynos sen., 

Upynos mstl.,

D. Poškos g. 

6

Avarinės būklės, kelia 

grėsmę saugumui, 

darko aplinką.

R. D. (duomenys neskelbtini), gim. 

(duomenys neskelbtini),,

gyv. (duomenys neskelbtini), Šilalės r. sav.,

K. D. (duomenys neskelbtini), gim. 

(duomenys neskelbtini), gyv. (duomenys 

neskelbtini), Šilalės r. sav.,

J. M. (duomenys neskelbtini), gim. 

(duomenys neskelbtini), gyv.

(duomenys neskelbtini), Šilalės r. sav.,

T. M. (duomenys neskelbtini), gim. 

(duomenys neskelbtini), gyv.

(duomenys neskelbtini), Šilalės r. sav.,

V. V., (duomenys neskelbtini), gim. 

(duomenys neskelbtini), gyv.

(duomenys neskelbtini), Šilalės r. sav.,

D. V. (duomenys neskelbtini), gim. 

(duomenys neskelbtini), gyv.

(duomenys neskelbtini), Šilalės r. sav.,

D. G., (duomenys neskelbtini), gim. 

(duomenys neskelbtini), gyv.

(duomenys neskelbtini), Šilalės r. sav.,

E. M. (duomenys neskelbtini), gim. 

(duomenys neskelbtini), gyv.

(duomenys neskelbtini), Šilalės r. sav.,

P. T. (duomenys neskelbtini), gim. 

(duomenys neskelbtini), gyv.

Pastatas įregistruotas

nekilnojamojo turto

registre, unikalus Nr.

(duomenys 

neskelbtini)

Paskirtis – 

sandėliavimo
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(duomenys neskelbtini), Šilalės r. sav.

6. Pastatas – 

sandėlis

Šilalės r. sav.,

Bijotų sen.,  

Poškakaimio 

k.,

Dvaro g. 1

Avarinės būklės, kelia 

grėsmę saugumui, 

darko aplinką.

I. P. (duomenys neskelbtini), gim. 

(duomenys neskelbtini), gyv.

(duomenys neskelbtini), Šilalės r. sav.

Pastatas įregistruotas

nekilnojamojo turto

registre, unikalus Nr.

(duomenys 

neskelbtini)

Paskirtis – 

pagalbinio 

ūkio

7. Pastatas – 

kultūros namai 

Šilalės r. sav.,

Laukuvos 

sen.,  

Laukuvos 

mstl..,

Taikos g. 6

Avarinės būklės, laikosi

įtemptas prie medžio 

pritvirtintu lynu, kelia 

grėsmę saugumui, 

darko aplinką.

R. K. (duomenys neskelbtini), gim. 

(duomenys neskelbtini),

B. K. (duomenys neskelbtini), gim. 

(duomenys neskelbtini),

gyv. (duomenys neskelbtini), Šilalės r. sav.

Pastatas įregistruotas

nekilnojamojo turto

registre, unikalus Nr.

(duomenys 

neskelbtini)

Paskirtis – 

kultūros

______________________________
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