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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO
Aplinkos ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos
Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 321 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.
XIIIP-4791“ projektą (toliau – projektas), kuris patikslintas pagal Tarpinstituciniame pasitarime
2021 m. sausio 19 d. pateiktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės Teisės grupės pastabą dėl
būtinybės pasiūlyti konkrečią mažiausią palūkanų normą, kuri būtų naudojama kasmetinei
kompensacijai už saugomose teritorijose nustatytus veiklos apribojimus apskaičiuoti.
Projektu siūloma iš esmės pritarti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301
321 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4791 (toliau – Įstatymo projektas) teisinio
reguliavimo pakeitimo tikslui, tačiau nepritarti pasiūlytoms teisinio reguliavimo priemonėms ir
siūlyti Lietuvos Respublikos Seimui Įstatymo projektą XIIIP-4791 tobulinti pagal pateiktas
pastabas bei pasiūlymus.
Vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio metodikos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio
reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, 4 punktu, projekto numatomo teisinio
reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas.
Projektas teiktas derinti (registracijos TAIS Nr. 20-13772) Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijai, Lietuvos savivaldybių asociacijai. Pastabų ir pasiūlymų iš visuomenės negauta. Žemės
ūkio ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija informavo, kad pastabų ir pasiūlymų Nutarimo
projektui neturi. Finansų ministerija pastabas pateikė 2020-12-08 raštu Nr. ((2.120E-03)-5K2018149)-6K-2006966 ir 2021 m. sausio 19 d. Tarpinstituciniame pasitarime.
Jei Saugomų teritorijų įstatymas būtų patikslintas pagal projektu Vyriausybės teikiamus
pasiūlymus, nustatant konkrečią mažiausią 3,5 proc. kasmetinės kompensacijos skaičiavimuose
naudojamą palūkanų normą, bendras valstybės biudžeto lėšų poreikis kompensacijoms privačių
miškų savininkams išmokėti keistųsi, nes prašymų išmokėti kompensaciją pateikiama palyginti
nedaug: bendras metinis lėšų poreikis kompensacijoms, apskaičiuotoms pagal Kompensacijų
privataus miško savininkams už saugomose teritorijose nustatytus veiklos apribojimus
apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašą1, išmokėti per paskutinius 10 metų svyravo 7,3–1,5
tūkst. Eur ribose, o kompensacijų skaičiavimuose taikyta palūkanų norma svyravo 5,3–0,4 proc.
ribose. Projektu siūloma nustatyti mažiausia 3,5 proc. kasmetinės kompensacijos skaičiavimuose
naudotina palūkanų norma pasirinkta vadovaujantis Europos Komisijos metodiniuose
dokumentuose2 siūloma minimalia socialine diskonto norma. Atsižvelgiant į tai, kad 2020 m.
1

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 3 d. nutarimas Nr. 1578 „Dėl Kompensacijų privataus miško savininkams už
saugomose teritorijose nustatytus veiklos apribojimus apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2
Europos Komisijos metodinis darbo dokumentas Nr. 4 „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodikos gairės“ 08/2006

2
palūkanų norma buvo 1,19 proc., tikėtina, kad priėmus įstatymą lėšų poreikis kasmetinėms
kompensacijoms išmokėti galėtų išaugtų maždaug trigubai, preliminariai vertinant, neturėtų viršyti
15 tūkst. Eur. Įvertinus projektu siūlomus pakeitimus, planuojamos kompensacijos už saugomose
teritorijose nustatytus veiklos apribojimus bus mokamos iš Aplinkos ministerijai patvirtintų 2021
m. asignavimų.
Projektas po 2021 m. sausio 19 d. Vyriausybės tarpinstitucinio pasitaro papildomai darbo
tvarka suderintas su Finansų ministerija.
Projektą parengė Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės (vadovas –
Algirdas Klimavičius tel. 8 686 17295, el. p. algirdas.klimavicius@am.lt, vyresnysis patarėjas
Džiugas Anuškevičius tel. 8 695 60686, el. p. dziugas.anuskevicius@am.lt) vyriausioji specialistė
Sigutė Ališauskienė, tel. 8 620 17561, el. p. sigute.alisauskiene@am.lt.
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 2 lapai.
2. Finansų ministerijos 2020-12-08 rašto Nr. ((2.120E-03)-5K-2018149)-6K-2006966 kopija,
1 lapas.
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