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Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2021Į

Nr. (66)-D8(E)Nr.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL VALSTYBINĖS
MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE
MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI“ PROJEKTO
Teikiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties
žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise Mažeikių rajono savivaldybei“ projektą (toliau –
projektas).
Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi,
Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 straipsnio 12 dalimi, 5 straipsnio 5 1 punktu, Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 40 punktu ir atsižvelgus į Mažeikių rajono
savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimą Nr. T1-37 „Dėl prašymo perduoti valstybinės
miškų ūkio paskirties žemės sklypus valdyti patikėjimo teise Mažeikių rajono savivaldybei“.
Projekto tikslas – perduoti patikėjimo teise Mažeikių rajono savivaldybei prižiūrėti, saugoti ir
tvarkyti viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui 22 valstybinės miškų ūkio paskirties žemės
sklypus, esančius Mažeikių ir Sedos miestuose, kurių bendras plotas – 75,1761 ha. Mažeikių rajono
savivaldybė valdydama šiuos valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus patikėjimo teise
galės užtikrinti, kad jie bus tinkamai prižiūrimi, saugomi ir tvarkomi, pritaikyti viešosios rekreacijos
ir poilsio reikmėms.
Projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliktas, nes projektas
neatitinka Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio
reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, 4 punkto reikalavimų.
Projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos Respublikos
teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas.
Projektas Europos Sąjungos teisės aktų neperkelia ir neįgyvendina.
Projektas skelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS)
projektų registravimo posistemėje (reg. Nr. 21-21821). Su visuomene konsultuotasi nebuvo.
Projektas teiktas derinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijai ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Aplinkos
ministerija pastabų dėl projekto nepateikė. Žemės ūkio ministerija ir Nacionalinė žemės tarnyba
prie Žemės ūkio ministerijos pateikė tą pačią pastabą – kad ekosistemų apsaugos miškų sklypai
(unikalūs Nr. 4400-5046-0049, Nr. 4400-5099-6212, Nr. 4400-5099-4037, kurie patenka į
Varduvos valstybinį kraštovaizdžio draustinį) negalėtų būti naudojami projekte nurodytai veiklai –
viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui. Informuojame, kad Žemės ūkio ministerijos pastaba
suderinta darbo tvarka. Pažymime, kad dėl Nacionalinės žemės tarnybos pastabos, vadovaujantis
Vyriausybės darbo reglamento 33 punkte nustatyta tvarka, buvo organizuotas pasitarimas, teikiama
derinimo pažyma.
Projektą inicijavo Mažeikių rajono savivaldybės meras Vidmantas Macevičius (tel. 8 443 98

2
200, el. p. meras@mazeikiai.lt). Rengiant projektą dalyvavo Mažeikų rajono savivaldybės
administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Regina Raižienė (tel. 8
443 98 240, el. p. regina.raiziene@mazeikiai.lt).
Projektą parengė Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės (vadovas – Nerijus
Kupstaitis, tel. 8 686 16 804, el. p. nerijus.kupstaitis@am.lt) vyriausioji specialistė Ada Tebėrienė
(tel. 8 687 98 259, el. p. ada.teberiene@am.lt).
PRIDEDAMA:
1. Projektas, 2 lapai.
2. Mažeikių rajono savivaldybės mero 2021-07-19 rašto Nr. (2.23. E) R8-2994 kopija, 2 lapai.
3. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021-02-26 sprendimo Nr. T1-37 „Dėl prašymo
perduoti valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus valdyti patikėjimo teise Mažeikių rajono
savivaldybei“ kopija, 2 lapai.
4. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų ir žemės sklypų planų
kopijos, 91 lapas.
5. Žemės ūkio ministerijos 2021-04-15 išvados dėl projekto Nr. 21-21821 kopija, 1 lapas.
6. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2021-03-25 rašto Nr. 1SD-523(7.22 E) kopija, 1 lapas.
7. Aplinkos ministerijos 2021-03-26 rašto Nr. (66)-D8(E)-2017 kopija, 1 lapas.
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-12-03 pasitarimo protokolo Nr. 77 kopija, 1 lapas.
9. Posėdžio, vykusio 2013-03-15 protokolo Nr. PRT-(14.35.6.)-19 kopija, 19 lapų.
10. Derinimo pažyma, 2 lapai.
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