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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

atsižvelgdama į Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijos 2023 m. sausio 12 d.

raštą Nr. 7-6-(1.7) „Dėl patikėjimo teise valdomo turto“, Šilalės rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-258

„Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, esančio Pajūrio seniūnijos

teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai“ priedo 28 punktą

ir jį išdėstyti taip:

„Eil.

Nr.
Turto pavadinimas, adresas

Unikalus Nr.

Perduodamas

bendras

plotas,

kv. m

Įsigijimo vertė,

Eur

Likutinė vertė

2022-11-30,

Eur

28.

Pastatas – lopšelis-darželis, 

Šilalės r. sav., Pajūrio sen., 

Jomantų k., Tenenio g. 2

8798-4002-4010 802,03 98 504,11 0,00“

2. 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        

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


  Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

  projektų antikorupcinio

  vertinimo taisyklių

  2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Turto ir socialinės paramos skyrius

(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. LAPKRIČIO 24 D.

SPRENDIMO NR. T1-258 „DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS

TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO, ESANČIO PAJŪRIO SENIŪNIJOS TERITORIJOJE,

PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJAI“ PAKEITIMO
(sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Sprendimo projektas parengtas dėl nustatytos klaidos Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2022 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-258 „Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise

priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Pajūrio seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise

Šilalės rajono savivaldybės administracijai“ priede, kurio 28 punkte nurodytas ne seniūnijos

patikėjimo teise valdytas plotas (802,03 kv. m), bet viso pastato – lopšelio darželio plotas 951,21 kv.

m. Turto patikėjimo teise 149,18 kv. m valdo Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka. 

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimas.

2023 m. sausio 4 d. gautas Valstybės įmonės Registrų centro Turto registrų tvarkymo tarnybos

Nekilnojamojo turto registro departamento Klaipėdos skyriaus sprendimas Nr. SPR4-385 (14.5 E)

„Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo teritorinio registratoriaus sprendimas prašymą atmesti“,

kuriuo nurodyta, kad Pajūrio seniūnija patikėjimo teise valdė ne tarybos sprendimo priede nurodytą

pastato plotą.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymu.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad

tokių pasekmių būtų išvengta.

Nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Pritarus teikiamam Savivaldybės tarybos sprendimo projektui ir perdavus Šilalės rajono

savivaldybės administracijai patikėjimo teise valdyti nekilnojamąjį turtą, kurį patikėjimo teise valdė

seniūnija, turtas bus valdomas pagal šiuo metu galiojančio anksčiau minėto teisės akto reikalavimus.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą. 

Nėra.

Turto ir socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė           2023-01-18 Nijolė Marozienė
(pareigos)                                                     (parašas, data)              (vardas, pavardė)
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