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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3 ir 32

punktais, 16 straipsniu 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punktu, atsižvelgdama į

Šilalės rajono savivaldybės administracijos ir valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos

2021 m. lapkričio 8 d. pasirašytą papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2019 m. spalio 21 d.

Bendradarbiavimo sutarties Nr. S-927/B6(V)-83 ir dėl projekto „Valstybinės reikšmės regiono kelio

Nr. 4111 Šilalė–Traksėdis–Šarkai, ruožo nuo 0,017 iki 0,898 km, kuriam Šilalės m. suteiktas

Kvėdarnos g. pavadinimas, atnaujinimas“ (toliau – Projektas) įgyvendinimo, Šilalės rajono

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

1. Sutikti perduoti valstybės nuosavybėn prieš pradedant įgyvendinti Projektą Šilalės rajono

savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – dviračių ir pėsčiųjų takus

(šaligatvius), unikalus Nr. 4400-1467-5970, esančius Kvėdarnos g., Šilalės m., Šilalės miesto sen.,

Šilalės r., kurių įsigijimo vertė – 18326,58 Eur, likutinė vertė (2021-11-30) – 9080,52 Eur.

2. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių, įsigaliojus Lietuvos

Respublikos Vyriausybės nutarimui dėl sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo, Šilalės rajono

savivaldybės vardu pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

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
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