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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 2 straipsnio 8 ir 10 punktais,

Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Šilalės

rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T1-260 „Dėl Šilalės rajono

savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 ir 7 punktais, Šilalės

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

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašą, patvirtintą Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės

būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“:

1.1. papildyti 5.21 papunkčiu:

„5.21. Žalioji g. 7-62, Kvėdarnos mstl. 39,09 8797-4003-4012:0034“.

1.2. papildyti 5.22 papunkčiu:

„5.22. Žalioji g. 3-36, Kvėdarnos mstl. 45,40 8797-2007-0010:0019“.

2. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo

dalies, sąrašą, patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr.

T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto

fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“:

2.1. papildyti 4.15 papunkčiu:

„4.15. Žalioji g. 2-28 Kvėdarnos mstl. 66,28 8797-8005-2018:0032“.

2.2. papildyti 4.16 papunkčiu:

„4.16. Žalioji g. 7-62, Kvėdarnos mstl. 39,09 8797-4003-4012:0034“.

2.3. papildyti 4.17 papunkčiu:

„4.17. Žalioji g. 3-36, Kvėdarnos mstl. 45,40 8797-2007-0010:0019“.

2.4. papildyti 11.10 papunkčiu:

„11.10. Alkos g. 4-3, Žadeikių k. 70,77 4400-0567-2279:6211“.

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 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) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo arba

įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis
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