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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu,

16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 4

straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į tai, kad inžineriniai statiniai teisės aktų nustatyta tvarka buvo

pripažinti tinkamais naudoti, tačiau neišliko statybos teisėtumą patvirtinančių dokumentų, Šilalės

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

1. Įregistruoti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus:

1.1. inžinerinį statinį – Šaukliškės gatvę, žymėjimas plane 1-27, pastatytą 1970 m., ilgis 0,

837 km, unikalus Nr. 4400-5500-2989, paskirtis kelių (gatvių), esantį Žadeikių kaime, Žadeikių

seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybėje;

1.2. inžinerinį statinį – Perimų gatvę, žymėjimas plane 1-77, pastatytą 1970 m., ilgis 2,749

km, unikalus Nr. 4400-5500-3020, paskirtis kelių (gatvių), esantį Žadeikių kaime, Žadeikių

seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybėje;

1.3. inžinerinį statinį – Alkos gatvę, žymėjimas plane 1-58, pastatytą 1970 m., ilgis 0,869

km, unikalus Nr. 4400-5500-3012, paskirtis kelių (gatvių), esantį Žadeikių kaime, Žadeikių

seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybėje;

1.4. inžinerinį statinį – Šventų gatvę, žymėjimas plane 1-32, pastatytą 1970 m., ilgis 1,045

km, unikalus Nr. 4400-5500-2467, paskirtis kelių (gatvių), esantį Žadeikių kaime, Žadeikių

seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybėje;

1.5. inžinerinį statinį – Šilalės gatvę, žymėjimas plane 1-85, pastatytą 1970 m., ilgis 3,078

km, unikalus Nr. 4400-5500-2434, paskirtis kelių (gatvių), esantį Žadeikių kaime, Žadeikių

seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybėje;

1.6. inžinerinį statinį – Liepto gatvę, žymėjimas plane 1-110, pastatytą 1970 m., ilgis 3,264

km, unikalus Nr. 4400-5483-9939, paskirtis kelių (gatvių), esantį Padievaičio kaime, Kvėdarnos

seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybėje;           

1.7. inžinerinį statinį – vietinės reikšmės kelią Kvėdarnos mstl. – piliakalnis, žymėjimas

plane 1-26, pastatytą 1982 m., ilgis 0,819 km, unikalus Nr. 4400-5483-9882, paskirtis kelių, esantį

Kvėdarnos miestelyje, Kvėdarnos seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybėje;

1.8. inžinerinį statinį – Vėžaus gatvę, žymėjimas plane 1-61, pastatytą 1970 m., ilgis 2,313

km, unikalus Nr. 4400-5483-9971, paskirtis kelių (gatvių), esantį Padievaičio kaime, Kvėdarnos

seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybėje;           

1.9. inžinerinį statinį – Ąžuolo gatvę, žymėjimas plane 1-35, pastatytą 1970 m., ilgis 0,811

km, unikalus Nr. 4400-5502-5832, paskirtis kelių (gatvių), esantį Andriejaičių kaime, Šilalės

kaimiškojoje seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybėje;

1.10. inžinerinį statinį – Noralio gatvę, žymėjimas plane 1-51, pastatytą 1970 m., ilgis

1,412 km, unikalus Nr. 4400-5500-2445, paskirtis kelių (gatvių), esantį Kiaukų kaime, Šilalės

kaimiškojoje seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybėje;
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1.11. inžinerinį statinį – Parko gatvę, žymėjimas plane 1-20, pastatytą 1970 m., ilgis 0,367

km, unikalus Nr. 4400-5500-9537, paskirtis kelių (gatvių), esantį Kaltinėnų miestelyje, Kaltinėnų

seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybėje;

1.12. inžinerinį statinį – Deblių gatvę, žymėjimas plane 1-22, pastatytą 1985 m., ilgis 0,796

km, unikalus Nr. 4400-5483-9928, paskirtis kelių (gatvių), esantį Senojo Obelyno kaime, Upynos

seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybėje;

1.13. inžinerinį statinį – Saulėtekio gatvę, žymėjimas plane 1-135, pastatytą 1970 m., ilgis

1,145 km, unikalus Nr. 4400-3134-9554, paskirtis kelių (gatvių), esantį Kvėdarnos miestelyje,

Kvėdarnos seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybėje;

1.14. inžinerinį statinį – Budalinės gatvę, žymėjimas plane 1-100, pastatytą 1970 m., ilgis

2,472 km, unikalus Nr. 4400-5500-2456, paskirtis kelių (gatvių), esantį Kuliškių kaime, Žadeikių

seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybėje;

1.15. inžinerinį statinį – Didžiojo Akmens gatvę, žymėjimas plane 1-105, pastatytą 1980

m., ilgis 3,413 km, unikalus Nr. 4400-5481-4105, paskirtis kelių (gatvių), esantį Didžiųjų Vankių

kaime, Laukuvos seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybėje;

1.16. inžinerinį statinį – vietinės reikšmės kelią Nr. 06-097, žymėjimas plane 1-61,

pastatytą 1980 m., ilgis 1,178 km, unikalus Nr. 4400-5483-9871, paskirtis kelių, esantį Šilalės

rajono savivaldybės teritorijoje.

2. Pavesti Šilalės rajono savivaldybės administracijai įregistruoti 1 punkte nurodytus

nekilnojamuosius daiktus – inžinerinius statinius Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo

turto registre.

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).

Savivaldybės meras        Algirdas Meiženis

http://www.silale.lt
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