LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA
Biu dž eti nė įstaig a, A. Jakšto g . 4, LT - 01105 Vi lni us,
t el. 8 706 63661, f aks. 8 706 63663, el . p . inf o@am. lt , http :/ /am.l rv .l t.
D uo menys kau piami i r saugo mi Ju ri din ių asm enų regi st re, kodas 188602370

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2021Į

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

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL VALSTYBINĖS
MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI“ PROJEKTO
Teikiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties
žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise Kėdainių rajono savivaldybei“ projektą (toliau – projektas).
Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 3 ir 4
dalimis, 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 Kėdainių rajono
savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 16 d. sprendimą Nr. TS-179 „Dėl prašymo perduoti valstybinės
žemės sklypus Kėdainių rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise“.
Projekto tikslas – nustatyti, kad baigėsi valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos
patikėjimo teisė į valstybinės žemės sklypus (unikalūs Nr. 4400-1545-2589, Nr. 4400-1545-3364, Nr.
4400-1616-5910, Nr. 4400-1616-6339, Nr. 4400-1616-8988, Nr. 4400-1616-7758, bendras plotas –
281,7643 ha), kuriuos siūloma perduoti Kėdainių rajono savivaldybei patikėjimo teise prižiūrėti,
saugoti ir tvarkyti viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui. Kėdainių rajono savivaldybė perėmusi
valdyti patikėjimo teise valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus, nurodytus projekte, teisės
aktų nustatyta tvarka galės juos prižiūrėti, saugoti ir tvarkyti, gerinti miesto gyventojų poilsio, turizmo
plėtros sąlygas.
Projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikis nevertintas, 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. 21-29067). Su visuomene konsultuotasi nebuvo.
Projektas teiktas derinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, Nacionalinei žemės
tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir VĮ Valstybinių miškų urėdijai. Žemės ūkio ministerija
projektą suderino be pastabų. Projektas patikslintas pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos ir VĮ Valstybinių miškų urėdijos pateiktas pastabas ir pasiūlymus. Nacionalinė
žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2021 m. rugsėjo 15 d. rašte Nr. 1SD-2090-(3.3 E.) nurodė
pastebėjimą, kad „pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotų Nutarimo projekte nurodytų miškų
ūkio paskirties žemės sklypų naudojimo būdas – ūkiniai miškai. Todėl svarstytina, ar miškų ūkio
paskirties žemės sklypai, kurie pagal naudojimo būdą priskiriami ūkiniams miškams, galėtų būti
naudojami viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui, kaip nurodyta Nutarimo projekte“. Pažymime,
kad dėl šio pastebėjimo, vadovaujantis Vyriausybės darbo reglamento 33 punkte nustatyta tvarka,
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buvo organizuotas pasitarimas. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Miškų įstatymo 2 straipsnio 8 dalį
miestų teritorijoje esantys miškai priskiriami miesto miškams ir pagal šio įstatymo 3 straipsnio 3
dalies 2 punktą miestų miškai priskiriami rekreaciniams miškams, su Nacionalinės žemės tarnybos
atstovais pasitarimo metu sutarta, kad Kėdainių rajono savivaldybė patikėjimo teise perduodamus
miškus galės naudoti viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui, tapusi šių sklypų patikėtine galės
inicijuoti Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų kadastro duomenų keitimą –
nustatyti žemės sklypams rekreacinių miškų naudojimo būdą.
Miškų įstatymo 3 straipsnyje nustatyta, kad miškai pagal ūkininkavimo tikslus, ūkininkavimo
režimą ir pagrindinę funkcinę paskirtį skirstomi į 4 grupes, o pagal Miškų priskyrimo miškų grupėms
normatyvus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1171
„Dėl Miškų priskyrimo miškų grupėms tvarkos aprašo ir miškų priskyrimo miškų grupėms
normatyvų patvirtinimo“, miškų grupės suskirstytos į 16 pogrupių. Informuojame, kad savivaldybės
pageidaujami valdyti miškai Kauno apskrities Kėdainių rajono savivaldybės miškų priskyrimo miškų
grupėms plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 28 d. įsakymu
Nr. D1-256 „Dėl Akmenės, Biržų, Kauno, Kaišiadorių, Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kelmės,
Kėdainių, Klaipėdos, Kretingos, Kupiškio, Mažeikių, Panevėžio, Pakruojo, Pasvalio, Plungės,
Prienų, Raseinių, Radviliškio, Rokiškio, Skuodo, Šiaulių, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Telšių, Trakų,
Utenos, Vilniaus, Zarasų rajonų, Birštono, Elektrėnų, Neringos, Pagėgių, Rietavo ir Kauno,
Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių miestų savivaldybių miškų priskyrimo miškų grupėms planų
patvirtinimo“ priskirti II B miškų grupės miestų miškų pogrupiui, be to, šie miškai Kėdainių miesto
bendrajame plane, patvirtintame Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d.
sprendimu Nr. TS-20 „Dėl Kėdainių miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, nurodyti kaip miškų
ir miškingų teritorijų zona – rekreacinių miškų zonos. Todėl Aplinkos ministerija mano, kad Kėdainių
rajono savivaldybė pageidaujamuose valdyti miškuose galės tinkamai įgyvendinti Miškų įstatyme
nustatytą valstybinę funkciją – prižiūrėti, saugoti ir tvarkyti viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui
patikėjimo teise perduotus valstybinės miško žemės sklypus.
Projektą parengė Kėdainių rajono savivaldybės (meras – Valentinas Tamulis, tel. (8 347) 695
00, el. p. meras@kedainiai.lt) administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas
Marius Stasiukonis (tel. (8 347) 695 96, el. p. marius.stasiukonis@kedainiai.lt).
Projekto teikimą Vyriausybei inicijavo 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, 1 lapas.
2. Kėdainių rajono savivaldybės 2021 m. rugsėjo 16 d. rašto Nr. AS-3570 kopija, 2 lapai.
3. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. TS-179 „Dėl
prašymo perduoti valstybinės žemės sklypus Kėdainių rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir
disponuoti jais patikėjimo teise“ kopija, 1 lapas.
4. Perduodamų žemės sklypų dokumentų kopijos, 32 lapai.
5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2021 m. rugsėjo 7 d. rašto Nr. 2D2467(12.149E) kopija, 1 lapas.
6. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2021 m. rugsėjo 15 d. rašto Nr.
1SD-2090-(3.3 E.) kopija, 1 lapas.
7. VĮ Valstybinių miškų urėdijos 2021 m. birželio 22 d. rašto Nr. 8.4-S(E)-21-797 kopija, 1
lapas.
8. VĮ Valstybinių miškų urėdijos 2021 m. rugsėjo 6 d. rašto Nr. 8.4-S(E)-21-1107 kopija, 1
lapas.
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