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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO NEPRIKLAUSOMYBĖS G. 5, VARSĖDŽIŲ
K., UPYNOS SEN., ŠILALĖS R. SAV., PIRKIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2022 m. kovo 30 d. Nr. T1-80
Šilalė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 punktu, 16
straipsnio 2 dalies 15 punktu, 4 dalimi, įgyvendindama Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų
daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar
kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 18 d. sprendimą Nr. T1-241 „Dėl
pritarimo nekilnojamojo turto pirkimui savivaldybės nuosavybėn“, atsižvelgdama į Nekilnojamojo
turto pirkimo savivaldybės nuosavybėn komisijos, sudarytos Šilalės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. DĮV-1152 „Dėl Nekilnojamojo turto
pirkimo savivaldybės nuosavybėn komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“, 2022
m. kovo 3 d. posėdžio protokolą Nr. 5, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pirkti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn Kristinai Ruškienei nuosavybės teise
priklausantį nekilnojamąjį turtą – pastatą – parduotuvę (unikalus Nr. 8796-4003-1017), bendras
plotas 117,06 kv. m, pastatą – sandėlį (unikalus Nr. 8796-4003-1028), užstatytas plotas 41,00 kv. m,
žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-2941-6716), plotas 0,1553 ha, esančius Nepriklausomybės g. 5,
Varsėdžių k., Upynos sen., Šilalės r. sav., už 15 000,00 (penkiolika tūkstančių) Eur
savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms vykdyti (gyventojų bendrosios kultūros ugdymui ir
etnokultūros puoselėjimui).
2. Leisti apmokėti iš Šilalės rajono savivaldybės administracijai skirtų asignavimų už
perkamą šio sprendimo 1 punkte nurodytą nekilnojamąjį turtą ir šiam tikslui skirti lėšas iš 2022 m.
Šilalės rajono savivaldybės biudžeto.
3. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1
punkte nurodyto nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį ir atlikti kitus su šio turto pirkimu
susijusius veiksmus.
4. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą (neviešinant
asmens duomenų) – 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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