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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. SPALIO 23 D. NUTARIMO NR. 1154
„DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MIŠKŲ PLOTŲ PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO“ PROJEKTO
Rengėjas

Įstatymo
įgyvendinamasis teisės
aktas

Pasirenkama Aplinkos ministerija
☐ Taip
☒ Ne
Priėmimo
terminas
(Data iš
kalendoriaus)

Svarstyta
Pasirenkama
☐ TAP
☐ LRV pasitarimas
☐ LRV posėdis

(Data iš kalendoriaus)

Siūloma
Svarstyti
Pasirenkama
☐ TAP
☐ LRV pasitarimas
☒ LRV posėdis (A dalis)
☐ LRV posėdis (B dalis)
☐ Grąžinti tobulinti

SPRENDIMO ESMĖ

Miškų įstatyme nustatyta, kad valstybinės reikšmės miškai išimtine nuosavybės teise priklauso Lietuvos
Respublikai. Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1369 patvirtintame Valstybinės reikšmės
miškų plotų schemų rengimo tvarkos apraše nustatytas baigtinis miškų plotų schemų tikslinimo atvejų
sąrašas.
Siūloma patikslinti 18 savivaldybių (Akmenės, Jurbarko, Kauno, Klaipėdos, Molėtų, Panevėžio, Radviliškio,
Šakių, Tauragės, Vilkaviškio, Vilniaus, Zarasų rajonų, Kazlų Rūdos, Elektrėnų, Pagėgių ir Alytaus, Kauno,
Vilniaus miestų) valstybinės reikšmės miškų plotus (didinant 1207,5 ha) ir jų ribas.
Valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinamos atsižvelgiant į Nacionalinės žemės tarnybos,
savivaldybių administracijų, VĮ Valstybinių miškų urėdijos, AB LITGRID ir Valstybinės miškų tarnybos
pasiūlymus bei prašymus, pateiktus Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1369 nustatyta tvarka.
Pažymėtina, kad Vilniaus rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schema tikslinama
(išbraukiant 192,8 ha plotą) savivaldybės administracijos prašymu (2021-05-26 raštu): vadovaujantis Miškų
įstatymo 11 str. 1 d. 1 p. nuostata ir savivaldybės tarybos 2021-04-30 sprendimu Nr. T3-114 patvirtinto
Vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros (naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius - Neris
statybos) vystymo plano sprendiniais (AB LITGRID vykdant elektros energetikos sistemos sinchronizacijos
projektą, kuris pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu, šiame etape numatyta miško žemę paversti
kitomis naudmenomis inžinerinės infrastruktūros teritorijoms, apimančioms komunikacinius koridorius,
inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir aptarnavimo objektus, formuoti).
PASTABOS, PASIŪLYMAI

Nutarimo projektas suderintas su Žemės ūkio ministerija ir Teisingumo ministerija. Valstybinės reikšmės
miškų plotų schemos suderintos su Nacionaline žemės tarnyba, savivaldybių administracijomis, VĮ
Valstybinių miškų urėdija. Aplinkos ministerija pakartotinai teikia Projektą, patikslintą (suderintą darbo
tvarka) pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pateiktas 2 tikslinamojo pobūdžio pastabas. Siūlytina
Projektą svarstyti Vyriausybės posėdyje (A dalyje).
TEISINIS VERTINIMAS –
TEISĖS GRUPĖS
PASTABOS

PAŽYMĄ PARENGĖ

Pasirenkama
☐ Esminės
☐ Vertinamojo / tikslinamojo pobūdžio
☐ Redakcinio pobūdžio ir (ar) teisės technikos
☒ Pastabų nėra

Vaidas Talačka
Ekonomikos politikos grupė patarėjas
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