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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

Kaltinėnų seniūnijos 2021 m. lapkričio 11 d. raštą Nr. D2-120-(1.7.) „Dėl ūkinių pastatų“, 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 Kaltinėnų seniūnijai jos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Šilalės rajono

savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės rajono savivaldybės administracijos

Kaltinėnų seniūnijos apskaitomą nekilnojamąjį turtą:

1.1. 1/8 dalį pastato – ūkinio pastato, unikalus Nr. 8798-0006-3011, pažymėjimas plane

1I1p, kurio užstatytas plotas – 209,00 kv. m, įsigijimo vertė – 672,50 Eur, likutinė vertė (2021-10-

31) – 214,83 Eur, esantį Šilalės r. sav., Kaltinėnų sen., Gineikių k., Akmenos g. 39A;

1.2. 1/12 pastato – ūkinio pastato, unikalus Nr. 8798-0006-3022, pažymėjimas plane 2I1p,

kurio užstatytas plotas – 318,00 kv. m, įsigijimo vertė – 654,17 Eur, likutinė vertė (2021-10-31) –

143,55 Eur, esantį Šilalės r. sav., Kaltinėnų sen., Gineikių k., Akmenos g. 37A;

1.3. 1/6 pastato – ūkinio pastato, unikalus Nr. 8798-0006-3033, pažymėjimas plane 3I1p,

kurio užstatytas plotas – 322,00 kv. m, įsigijimo vertė –1 086,00 Eur, likutinė vertė (2021-10-31)

–310,70 Eur, esantį Šilalės r. sav., Kaltinėnų sen., Gineikių k., Akmenos g. 35.

2. Įpareigoti Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaltinėnų 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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