
    
NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

VILNIAUS MIESTO SKYRIUS

Vilniaus Gedimino technikos 
universitetui
Saulėtekio g. 11, Vilnius
vaidotas.rambynas  @  vilniustech.lt   

               ______________ Nr. _________________

         Į   ______________      _________________ 

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO (NAUGARDUKO G. 41)

Atsakydami  į  Jūsų  prašymą  išduoti  sutikimą  perleisti  Vilniaus  Gedimino  technikos

universitetui  (toliau  -Universitetas)  priklausančias  negyvenamąsias  patalpas:  administracines

patalpas su bendro naudojimo patalpomis (pastato unikalus Nr. 1096-7020-2032:0009) Naugarduko

g. 41, Vilniuje (unikalus Nr. 1096-7020-2032), negyvenamąją patalpą - administracines patalpas

(unikalus  Nr.  1096-7020-2010:0013)  Vytenio  g.  22,  Vilniuje  (pastato  unikalus  Nr.  1096-7020-

2010), inžinerinius tinklus – antžeminį vidutinio slėgio dujų tinklo vamzdyną (unikalus Nr. 4400-

0770-3416) Vytenio g., Vilniuje,  esančius valstybinės žemės sklype, kadastro Nr. 0101/0055:79,

Naugarduko g. 41, Vilniuje, (toliau – Žemės sklypas), kurio 3100/15298 dalis perduota, pagal 1999

m. rugsėjo 20 d. valstybinės žemės panaudos sutartį Nr. K01/99-21490, pakeistą 2009 m. gegužės

25  d.  susitarimu  Nr.  K01/2009-27,  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  (jo  dalį),

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

valstybinę žemę sprendžiama teisės aktų nustatyta tvarka.

Atsižvelgdami į išdėstytą informuojame, kad perleidus statinius (jų dalis) Jūs turite kreiptis į

Skyrių dėl valstybinės žemės panaudos sutarties nutraukimo. Su nauju statinių (jų dalių) 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

Jolanta Meidienė, tel. 8 706 86 152, el. p. Jolanta.Meidiene@nzt.lt 

2



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Nacionalinė žemės tarnyba 188704927, Gedimino pr. 19, LT-
01103 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO (NAUGARDUKO G. 41)
Dokumento registracijos data ir numeris 2021-05-04 Nr. 49SD-4497-(14.49.136 E.)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Mindaugas Joteika, Vilniaus miesto skyriaus vedėjas, Vilniaus

miesto skyrius
Sertifikatas išduotas MINDAUGAS JOTEIKA, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės

ūkio ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-05-03 16:12:01 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-05-03 16:12:23 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM

LT
Sertifikato galiojimo laikas 2018-12-10 10:12:19 – 2021-12-09 10:12:19
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS,
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, į.k.188704927 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:04:19 iki 2021-12-26
14:04:19

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS, versija 3.5.43

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-05-04
10:09:36)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2021-05-04 10:09:37 Dokumentų valdymo

sistema NŽT DVS


