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 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrius (toliau – 

Vilniaus miesto skyrius) išnagrinėjo jūsų raštą, kuriuo prašote išduoti sutikimą perleisti nuosavybės 

teise valdomą pastatą – praėjimo pastatą, unikalus Nr. 1096-4008-6164, Linkmenų g. 28, Vilniuje 

(toliau – Praėjimo pastatas). 

 Informuojame, kad Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte 

numatyta, kad valstybinė žemė išnuomojama be aukciono, jeigu ji užstatyta fiziniams ir juridiniams 

asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais statiniais ar įrenginiais (išskyrus 

laikinuosius statinius, inžinerinius tinklus bei neturinčius aiškios funkcinės priklausomybės ar 

apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statinius, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar 

įrenginiui arba jo priklausiniui). Žemės sklypai išnuomojami teritorijų planavimo dokumentuose ar 

žemės valdos projektuose nustatyto dydžio, kuris būtinas statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal 

Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. 

Pažymėtina, kad dalis Praėjimo pastato patenka į žemės sklypą, kadastro Nr. 0101/0022:194, 

Vilniuje, perduotą laikinai neatlygintinai naudotis Vilniaus miesto savivaldybei.  

 Atsižvelgiant į nustatytą teisinį reguliavimą ir į išdėstytas aplinkybes, Vilniaus miesto skyrius 

neprieštarauja Praėjimo pastato perleidimui, tačiau pažymi, kad statinio eksploatavimas privalo būti 

derinamas su žemės sklypo, kadastro Nr. 0101/0022:194, Vilniuje, naudotoju. 

 Šis raštas per 20 darbo dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Nacionalinės žemės 

tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo                

18 straipsnio ir Išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio 

ministerijos ne teismo tvarka taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio 

ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1P-90 „Dėl Išankstinio ginčų nagrinėjimo 

Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos ne teismo tvarka taisyklių patvirtinimo“, 

nustatyta tvarka. 

 

Skyriaus vedėjas                                                              Mindaugas Joteika 
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