
   

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. 
įsakymu Nr. D1-449 

  
Švenčionių rajono savivaldybė 

STATINI Ų, KURIE NETURI SAVININK Ų (AR KURIŲ SAVININKAI 
NEŽINOMI),  

S Ą R A Š A S  
2022 m.                Nr. B1 

Švenčionys 
 

Eil. 
Nr. 

Statinio 
pavadinimas, 

paskirtis 

Statinio adresas Buvęs 
naudotojas 

(jei 
žinomas)  

Statinio Pagrindinių 
konstrukcijų 

medžiaga 

Stati
nys 

ypati
ngas 
ar ne 

Statinys 
naudojamas 

ar ne 

Techninė 
būklė (tinka 

naudoti, 
apgriautas, 
griuvėsiai 

aukštų 
skaičius 

bendras 
plotas 

m2 arba 
statinio 
tūris m3 

/unikalus Nr.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1. Gyvenamasis 
namas apie 20 
m² , paskirtis 
gyvenamoji, 
ūkinis pastatas 

apie 25m² 

Kūrinių k., Kaltanėnų 
g., Kaltanėnų sen., 
Švenčionių  rajono 
savivaldybė, tarp 

sodybų Kaltanėnų g. 
11ir Kaltanėnų g.3, 

koordinatės X623021, 
Y6127574 

Nežinomi 1 20 m² 
 

Medis ne  ne Nenaudojam
as, apleistas 

 2.  Gyvenamasis 
namas apie 28 
m² , paskirtis 
gyvenamoji, 
ūkinis pastatas 

apie 15m², 
ūkinis pastatas

apie 10m²,  
šulinys 

Kūrinių k., Kaltanėnų 
g., Kaltanėnų sen., 
Švenčionių  rajono 
savivaldybė, tarp 

sodybų Kaltanėnų g. 
11ir Kaltanėnų g.3, 

koordinatės X622993, 
Y6127578 

Nežinomi 
 
 

1 28 m² 
 

Medis ne ne Nenaudojam
as, apleistas 

 
Pastabos: – Sąrašas bus pastoviai pildomas iki 2022 metų pabaigos. 

  
* Jei žinomas buvęs naudotojas, nurodyti jo kontaktus (vardas, pavardė, gyvenamoji 

vieta, telefonas, elektroninio pašto adresas).. Informaciją pateikti Švenčionių rajono savivaldybės 
administracijos Vietinio ūkio skyriui (IIIa. 325 kab., tel. 8 387 66368 el. paštas 
linas.kalenda@svencionys.lt) adresu Vilniaus g. 19. 

Pastatų pripažinimo bešeimininkiais procedūros vykdomos vadovaujantis: 

• Lietuvos respublikos civilinio kodekso 4.58 straipsnio 1 dalies nuostatomis;  

• Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybei perduoto  turto, daiktinių įrodymų, lobių ir 
radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo 
atliekomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 
gegužės 26 d. nutarimu 634; 



• Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, apskaitos 
aktų, jų registrų (registravimo knygų) ir skelbimų apie siūlymą pripažinti juos 
bešeimininkiais formų ir jų pildymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-449; 

 

Parengė Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas                                              Linas Kalenda   


