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SKELBIMAS 

APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ  

(AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS 

2019-06-12 

 
 Pasvalio rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi 

savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar 

savivaldybės nuosavybėn, tarp jų: 

 1. Statybinių medžiagų gamykla, gamybos pramonės un. Nr. 6794-2000-2029, Kraštų k., 

Krinčino sen., Pasvalio r. sav. 

 2. Statybinių medžiagų gamykla, paslaugų, un. Nr. 6794-2000-2038, Kraštų k., Krinčino sen., 

Pasvalio r. sav. 

 3. Statybinių medžiagų gamykla, negyvenamoji, mechaninės dirbtuvės, un. Nr. 6794-2000-

2040, Kraštų k., Krinčino sen., Pasvalio r. sav. 

 4. Statybinių medžiagų gamykla, negyvenamoji, tuneliai-džiovyklos, un. Nr. 6794-2000-2050, 

Kraštų k., Krinčino sen., Pasvalio r. sav. 

 5. Statybinių medžiagų gamykla, gamybos, pramonės, un. Nr. 6794-2000-2061, Kraštų k., 

Krinčino sen., Pasvalio r. sav. 

 6. Statybinių medžiagų gamykla, garažas, un. Nr.6794-2000-2072, Kraštų k., Krinčino sen., 

Pasvalio r. sav. 

 7. Statybinių medžiagų gamykla, negyvenamoji, katilinė, un. Nr.6794-2000-2083, Kraštų k., 

Krinčino sen., Pasvalio r. sav. 

 8. Statybinių medžiagų gamykla, pagalbinio ūkio, ūkinis pastatas, un. Nr. 6794-2000-2107, 

Kraštų k., Krinčino sen., Pasvalio r. sav. 

 9. Statybinių medžiagų gamykla, pagalbinio ūkio, ūkinis pastatas, un. Nr. 6794-2000-2118, 

Kraštų k., Krinčino sen., Pasvalio r. sav. 

 10. Statybinių medžiagų gamykla, pagalbinio ūkio, ūkinis pastatas, un. Nr. 6794-2000-2129, 

Kraštų k., Krinčino sen., Pasvalio r. sav. 

 11. Statybinių medžiagų gamykla, pagalbinio ūkio, pagalbinio ūkio, siurblinė, un. Nr. 6794-

2000-2130, Kraštų k., Krinčino sen., Pasvalio r. sav. 

 12. Statybinių medžiagų gamykla, pagalbinio ūkio, pagalbinio ūkio, siurblinė, un. Nr. 6794-

2000-2172, Kraštų k., Krinčino sen., Pasvalio r. sav. 

 13. Statybinių medžiagų gamykla, pagalbinio ūkio, pagalbinio ūkio, siurblinė, un. Nr. 6794-

2000-2183, Kraštų k., Krinčino sen., Pasvalio r. sav. 

 14. Statybinių medžiagų gamykla, pagalbinio ūkio, ūkinis pastatas, un. Nr. 6794-2000-2194, 

Kraštų k., Krinčino sen., Pasvalio r. sav. 

 15. Statybinių medžiagų gamykla, pagalbinio ūkio, ūkinis pastatas, un. Nr. 6794-2000-2207, 

Kraštų k., Krinčino sen., Pasvalio r. sav. 

 16. Statybinių medžiagų gamykla, pagalbinio ūkio, ūkinis pastatas, un. Nr. 6794-2000-2218, 

Kraštų k., Krinčino sen., Pasvalio r. sav. 

 17. Manikūnų vandentiekis, d50, PE, ilgis 3119 m bei vandentiekio gręžinys, Manikūnų k., 

Namišių sen., Pasvalio r. sav. 

 Asmenis turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2019 m. gruodžio 12 d. kreiptis į 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyrių adresu Vytauto Didžiojo a. 1, 

Pasvalio m. IV aukštas 423 kab. ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į 

šiame skelbime išvardintus statinius. 

 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos  

direktorius      Povilas Balčiūnas 
_______________________________________________________  _______________________ __________________________ 

               (vadovo pareigų pavadinimas)               (parašas)       (vardas ir pavardė) 


