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DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO ŠERMUKŠNIŲ G. 11, KLAIPĖDA PERDAVIMO 
PATIKĖJIMO TEISE

 Nacionalinės  žemės tarnybos prie  Žemės ūkio ministerijos  Klaipėdos miesto ir  Neringos
skyrius (toliau – Klaipėdos miesto ir Neringos skyrius) išnagrinėjo Jūsų 2018 m. liepos 5 d.  raštą
Nr. (4.37.)-R2-2009  „Dėl žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise“.

Valstybinės žemės sklypą Šermukšnių g. 11, Klaipėdoje prašėte perduoti Klaipėdos miesto
savivaldybei  valdyti, naudoti ir disponuoti  juo patikėjimo teise ūkinei komercinei veiklai vykdyti
(esamiems pastatams eksploatuoti).

Valstybinės  žemės  sklype  Šermukšnių  g.  11,  Klaipėda  yra  Klaipėdos  miesto  savivaldybei
nuosavybės  teise  priklausantis  pastatas  –  vaikų  klubas  (unikalus  Nr.  2193-5009-70100,  ūkinis
pastatas (unikalus Nr. 2193-5009-7021), kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai (unikalus Nr.
2193-5009-7032).

Pagal  aukščiau  minėtą  prašymą  Klaipėdos  miesto  ir  Neringos  skyrius,  vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl valstybinės žemės
sklypų  perdavimo  valdyti,  naudoti  ir  disponuoti  jais  patikėjimo  teise  savivaldybėms  taisyklių
patvirtinimo“, pateikė Nacionalinės žemės tarnybos vadovui įsakymo dėl valstybinės žemės sklypo
perdavimo savivaldybei patikėjimo teise projektą.

Nacionalinės  žemės  tarnybos  vadovo  įsakymo  dėl  valstybinės  žemės  sklypo  perdavimo
savivaldybei  patikėjimo  teise  projektas  nebuvo  suderintas,  nes  valstybinės  žemės  sklype,
Šermukšnių g.  11,  Klaipėda esančių pastatų eksploatacija  nepatenka į  sąvoką „ūkinė komercinė
veikla“.  Pagal  Pelno  mokesčio  įstatymo 2  straipsnio   40  punktą,  veikla  –  bet  kokio  pobūdžio
komercinė arba gamybinė veikla,  kuria siekiama gauti  ir  (arba) uždirbti  pajamų ar kokios kitos
ekonominės naudos.

Žemės  sklypo  perdavimas  patikėjimo  teise  savivaldybei  galimas  vadovaujantis  Žemės
įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkto b papunkčiu „viešojo naudojimo poilsio objektams“. 

Gavus  informaciją  apie  pastate  (vaikų  klubas)  numatomą  vykdyti  veiklą  bei  patikslinus
savivaldybės  tarybos  sprendimą,  bus  sprendžiamas  klausimas  dėl  valstybinės  žemės  sklypo
Šermukšnių g. 11, Klaipėda perdavimo patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybei.

Šis atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
nustatyta tvarka. 
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