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1. Projekto rengėja – Aplinkos ministerija (AM)
2. Projekto tikslas – pakeisti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro nuostatus siekiant
pripažinti netekusiu galios 30.6 papunktį ir nustatyti, kad Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai
galėtų būti šio kadastro duomenų teikėjai.
3. Dabartinė situacija:
 Miškų įstatymo 13 str. 6 d. reglamentuota, kad, remiantis valstybinės miškų inventorizacijos
duomenimis, tvarkoma miškų apskaita ir sudaromas Lietuvos Respublikos miškų valstybės
kadastras (toliau – Kadastras). Kadastras apima visumą duomenų apie miškus, jų
priklausomybę, miško išteklių kiekį bei kokybę ir ekonominę vertę. Kadastro valdytojas yra
Aplinkos ministerija, Kadastro tvarkytojas – Valstybinė miškų tarnyba.
 Projektas teikiamas atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) 2020-07-07 išvadą „Dėl
korupcijos rizikos analizės procedūrose, kurias vykdant gali būti sudaroma galimybė Lietuvos
Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų tikslinimui“ dėl Kadastro nuostatų tobulinimo
tikslingumo, taip pat įgyvendinant 2020-06-26 priimtą Miškų įstatymo pakeitimą, nustatantį,
kad nuo 2021-07-01 valstybinę visų nuosavybės formų šalies miškų būklės, naudojimo,
atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę vykdo Aplinkos apsaugos departamentas.
 STT nuomone, teisinis reguliavimas sudaro prielaidas atskiroms asmenų grupėms (naudingųjų
iškasenų gavybą vykdantiems subjektams) išvengti Miškų įstatyme nustatytos prievolės
inicijuoti valstybinės miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis ir atitinkamai miško žemės
išbraukimą iš Kadastro, kompensuoti valstybės patiriamus miško ir miško žemės praradimus
įstatyme nustatyta tvarka, t. y. gali būti neužtikrintas asmenų lygiateisiškumo principas.
 Vyriausybės nutarimu patvirtintų Kadastro nuostatų 30 punkte nustatyti Kadastro objekto
(miško žemės taksacinio sklypo) išregistravimo atvejai. 30.6 papunktyje nustatyta, kad
„kadastro objektas išregistruojamas iš Kadastro, jeigu kadastro objektas (savaime mišku
apaugusi ne miško žemė) patenka į naudingųjų iškasenų gavybai suformuotą kitos paskirties
žemės sklypą, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre iki kadastro objekto registravimo
Kadastre“.
 vadovaudamasi šia nuostata, Valstybinė miškų tarnyba, išnagrinėjusi pareiškėjo prašymą,
pateiktus dokumentus ir jų atitikimą Kadastro nuostatoms, priima sprendimą tikslinti Kadastro
duomenis arba atmesti prašymą. Faktinė situacija vietoje nėra nagrinėjama ir nevertinama
priimant sprendimą tikslinti Kadastro duomenis – šiuo atveju jie taisomi kaip klaida
(nepriklausomai, kad faktiškai atitinka miško reikalavimus) ir miško žemės pavertimo kitomis
naudmenomis procedūra nevykdoma. Pastaraisiais metais pagal šią nuostatą Kadastras buvo
tikslinamas 1-2 kartus per metus, daugiausiai 2017 m. – 6 kartus.
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4. Projekto esmė – siūloma pakeisti Kadastro nuostatus:
 nustatyti, kad Kadastro tvarkytojas pagal kompetenciją inventorizuoja Kadastro duomenis ir
sudaro Kadastro duomenų rinkinius, kaip tai apibrėžta Teisės gauti informaciją ir duomenų
pakartotinio naudojimo įstatyme, ir užtikrina, kad sudaryti Kadastro duomenų rinkiniai būtų
pasiekiami per Lietuvos atvirų duomenų portalą;
 nustatyti, kad Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai galėtų būti Kadastro duomenų
teikėjai, teikiantys šiuose nuostatuose apibrėžtus duomenis Kadastro tvarkytojui;
 pripažinti netekusiu galios 30.6 papunktį.
Projekto nauda ir įgyvendinimo kaštai:
 priėmus Projektą, Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai galės teikti duomenis Kadastrui,
o pripažinus netekusiu galios 30.6 papunktį būtų užtikrintas asmenų lygiateisiškumas ir
panaikintos sąlygos atsirasti neigiamam precedentui, kai miško reikšmingumą valstybei ir
visuomenei nulemia ne konkrečiame žemės sklype susiformavusios biologinės įvairovės
atitiktis Miškų įstatyme nustatytiems miško ir miško žemės kriterijams, bet valstybės
institucijos sprendimas dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo nustatymo;
 AM pažymi, kad, įgyvendinant patikslintą Kadastro registravimo, atnaujinimo ir išregistravimo
tvarką (t. y. panaikinus prielaidą išvengti prievolės vykdyti Miškų įstatyme nustatytą miško
žemės pavertimo kitomis naudmenomis procedūrą), padidėtų administracinė našta verslui
(įvertinimas nepateikiamas);
 paminėtina, kad Projektui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės.
5. Derinimas:
 suderinta be pastabų su Žemės ūkio ministerija, suderinta darbo tvarka su Aplinkos apsaugos
departamentu;
 atsižvelgta į Teisingumo ministerijos pastabą ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymą;
 Informacinės visuomenės plėtros komitetas, asocijuotos verslo struktūros per nustatytą
Projekto derinimo terminą pastabų, pasiūlymų nepateikė;
 Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė pastabų ar pasiūlymų neturi.
6. Atitikimas Vyriausybės programos nuostatoms – Projektas tiesiogiai Vyriausybės programos
nuostatų neįgyvendina.
7. Dalykinio vertinimo išvada – siūlome Projektą svarstyti Vyriausybės posėdyje (A dalyje), prieš tai
klausimą aptarus tarpinstituciniame pasitarime.
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