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DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO 

 

Atsakydami į Jūsų prašymus išduoti sutikimą perleisti Vilniaus Gedimino technikos 

universitetui (toliau -Universitetas) priklausančius pastatus, esančius valstybinės žemės sklype, 

kadastro Nr. 0101/0080:236, Rodūnės kel. 30, Vilniuje, (toliau – Žemės sklypas), kurio 10483/15333 

dalis perduota, pagal 2015 m. balandžio 16 d. valstybinės žemės panaudos sutartį                                       

Nr. 49SUN-16-(14.49.58), neatlygintinai naudotis Universitetui, pažymime, kad pagal Nacionalinės 

žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatus, 

patvirtintus Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus                                            

2019 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1P-210-(1.3.), Skyriui, įgyvendinant jam pavestus uždavinius 

priskirta funkcija išduoti (atsisakyti išduoti) sutikimus perleisti valstybinėje žemėje, kurioje 

nesuformuoti žemės sklypai, esantį nekilnojamąjį daiktą ir valstybinės žemės sklypų (jų dalių), 

reikalingų perleidžiamam nekilnojamam daiktui  (jo daliai) eksploatuoti, nuomos teisę. Atsižvelgiant 

į išdėstytą, Skyriui nepriskirta funkcija išduoti sutikimą perleisti statinį, esantį suformuotame 

valstybinės žemės sklype. 

Informuojame Jus, kad pagal Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1428 „Dėl 

valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“, 15 punktą, jeigu 

valstybinės žemės sklype esantys statiniai ar jų dalis ar (ir) patikėjimo ar kitos teisės į juos yra 

perleidžiami tretiesiems asmenims, panaudos gavėjas turi per mėnesį nuo perleidimo dienos kreiptis 

į valstybinės žemės patikėtinį dėl valstybinės žemės sklypo panaudos sutarties nutraukimo ar jos 

pakeitimo šalių susitarimu. Su nauju statinių ar jų dalių naudotoju dėl teisės naudoti valstybinę žemę 

sprendžiama teisės aktų nustatyta tvarka. 
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Atsižvelgdami į išdėstytą informuojame, kad perleidus statinius Jūs turite kreiptis į Skyrių dėl 

valstybinės žemės panaudos sutarties nutraukimo. Su nauju statinių savininku dėl teisės naudoti 

valstybinę žemę bus sprendžiama teisės aktų nustatyta tvarka. 

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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