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DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS PATIKĖJIMO
TEISĖS Į VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPĄ PASIBAIGIMO
Rengėjas

Aplinkos ministerija

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
Žemės įstatymo 7 str. 4 dalyje nustatyta, kad „Jeigu <...> 3 dalyje nurodyti subjektai nebeatlieka Vyriausybės
nutarime nurodytų funkcijų, kurioms įgyvendinti jiems patikėjimo teise buvo perduoti valstybinės žemės sklypai,
Nacionalinė žemės tarnyba raštu apie tai informuoja ministeriją, kuri teikė Vyriausybei Vyriausybės nutarimo dėl
valstybinės žemės sklypo perdavimo šiam subjektui patikėjimo teise projektą. Ši ministerija teikia Vyriausybei
Vyriausybės nutarimo dėl patikėjimo teisės pasibaigimo projektą.“
Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus 2020 m. sausio 21 d. įsakymu patvirtintas Pakruojo rajono Petrašiūnų II
telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo planas ir nuspręsta VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise
valdomą miškų ūkio paskirties žemės sklypą (kadastro Nr. 6543/0011:282) padalinti į tris, iš kurių vienam
(dabartinis kadastro Nr. 6543/0011:293) pakeisti pagrindinę naudojimo paskirtį kasybos laikotarpiui į kitą,
naudojimo būdą – naudingųjų iškasenų teritorijos. Plane nurodytas telkinio dalies naudotojas – AB „Dolomitas“.
Dėl užbaigtos miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis procedūros ir suformuoto žemės sklypo naudojimo
būdo, VĮ Valstybinių miškų urėdija nebeatlieka valstybinių funkcijų, kurioms įgyvendinti jai patikėjimo teise buvo
perduotas žemės sklypas, vadovaujantis Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 1077.
Nacionalinės žemės tarnybos Pakruojo skyrius 2021 m. spalio 15 d. raštu pateikė prašymą VĮ Valstybinių miškų
urėdijai inicijuoti žemės sklypo patikėjimo teisės pakeitimo procedūrą, o pastaroji 2021 m. spalio 19 d. raštu kreipėsi
į Aplinkos ministeriją prašydama parengti šį nutarimo projektą.
Siūloma nustatyti, kad baigėsi VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teisė į valstybinės žemės sklypą (unikalus
Nr. 4400-5654-8295, kadastro Nr. 6543/0011:293, sklypo plotas – 65,4002 ha), esantį Pakruojo r. sav. teritorijoje.
Pažymėtina, kad Vyriausybės 2020 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1281 buvo patikslinti Pakruojo r. sav. valstybinės
reikšmės miškų plotai ir jų ribos – išbrauktas ir šis valstybinės reikšmės miškų plotas.
PASTABOS, PASIŪLYMAI
Projektas suderintas be pastabų su Žemės ūkio ministerija, Nacionaline žemės tarnyba ir Pakruojo rajono
savivaldybės administracija. Siūlome Projektą svarstyti Vyriausybės posėdyje (A dalyje).
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Pasirenkama
☐ Esminės
☐ Vertinamojo / tikslinamojo pobūdžio
☐ Redakcinio pobūdžio ir (ar) teisės technikos
☒ Pastabų nėra

Vaidas Talačka
Ekonomikos politikos grupė patarėjas

