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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26

punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo

juo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalimis, įgyvendindama Šilalės rajono savivaldybės turto valdymo,

naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022

m. liepos 7 d. sprendimu Nr. T1-162 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir

disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.1 papunktį, 9 punktą, atsižvelgdama į Šilalės rajono

savivaldybės administracijos Traksėdžio seniūnijos 2022 m. spalio 19 d. raštą Nr. D2-80-(1.7.) „Dėl

patikėjimo teise valdomo turto“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Šilalės rajono savivaldybės

administracijai Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės rajono

savivaldybės administracijos Traksėdžio seniūnijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą

pagal Šilalės rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise perduodamo nekilnojamojo turto

sąrašą (priedas).

2. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti su šio sprendimo

1 punkte nurodyto turto perdavimu susijusius dokumentus ir spręsti dėl šio perduoto turto

administravimo ir priežiūros.

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 paskelbimo 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

Elektroninio dokumento nuorašas



Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2022 m. lapkričio 24 d. sprendimo

Nr. T1-259

priedas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI PATIKĖJIMO TEISE 

PERDUODAMO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS

Eil.

Nr.
Turto pavadinimas, adresas

Unikalus Nr.

Perduodamas

bendras

plotas,

kv. m

Įsigijimo vertė,

Eur

Likutinė vertė

2022-10-31,

Eur

1.

9746/ 10000 pastato – 

laisvalaikio salės,

Trako g. 5, Traksėdžio k., 

Traksėdžio sen., Šilalės r. sav.

8797-2004-8010 738,14 218 915,51 27 427,84

2.

927/1000 pastato – 

administracinio pastato 

pritaikyto gyventojų 

poreikiams, Rūtenio g.12, 

Nevočių k., Traksėdžio sen., 

Šilalės r. sav.

8792-0003-1028 293,41 67 295,34 15 888,20

3.

Kiti inžineriniai statiniai – 

kiemo statiniai (lauko 

tualetas), Rūtenio g.12, 

Nevočių k., Traksėdžio sen., 

Šilalės r. sav. 

8792-0003-1060 – 206,00 0,00

4.

Pastatas – administracinis 

pastatas, Skurbyno g. 1, 

Drobūkščių k., Traksėdžio 

sen., Šilalės r. sav.

8793-7002-0015 199,15 73 151,84 42 501,61

5.

53/100 pastato – 

administracinio pastato, 

Dariaus ir Girėno g. 6, Šilalė

8796-7005-0015 91,81 25 675,42 17 073,18

6.

Kiti inžineriniai statiniai – 

sporto aikštelė, Jūros g., 

Drobūkščių k., Traksėdžio 

sen., Šilalės r. sav.

4400-2195-1524 409,66 382,30 146,98

7.

Kiti inžineriniai statiniai – 

sporto aikštelė, Rūtenio g. , 

Nevočių k., Traksėdžio sen., 

Šilalės r. sav.

4400-2195-1573 513,91 1 647,65 1 065,82

8.

Kiti inžineriniai statiniai – 

sporto aikštelė, Leonardo 

Šimučio g. 3A, Traksėdžio k.,

Traksėdžio sen., Šilalės r. sav.

4400-2195-1608 458,12 1 641,86 1 096,22

 _______________________
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