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DĖL VALSTYBINĖS MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ
PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBĖS ĮMONEI VALSTYBINIŲ
MIŠKŲ URĖDIJAI

Rengėjas
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
Žemės įstatymo 7 str. 3 dalyje nustatyta, kad „Vyriausybės nutarimais valstybinės miško žemės sklypai gali būti
perduodami patikėjimo teise Miškų įstatymo nustatytiems subjektams valstybinėms funkcijoms atlikti. <...>“.
Miškų įstatymo 4 str. 12 dalyje nustatyta, kad „Valstybinę miško žemę patikėjimo teise valdo miškų urėdija,
valstybinių rezervatų direkcijos, nacionalinių parkų direkcijos, savivaldybės ir kiti juridiniai asmenys. <...>“ ir 5 str. 5
dalies 1 punkte nustatyta, kad miškų urėdija atlieka valstybinę funkciją – patikėjimo teise valdo, naudoja valstybinius
miškus ir jais disponuoja įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdo juose kompleksinę miškų ūkio veiklą (apimančią
miškų įveisimą, atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, racionalų miškų išteklių naudojimą, prekybą mediena ir miško ištekliais).
Ši veikla priskirta vykdyti VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioniniams padaliniams.
Siūloma perduoti patikėjimo teise VĮ Valstybinių miškų urėdijai Nacionalinės žemės tarnybos patikėjimo teise
valdomus 167 valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus, kurių bendras plotas – 2931,9768 ha, kompleksinei
miškų ūkio veiklai vykdyti. Taip pat įgalioti Nacionalinės žemės tarnybos Alytaus, Ignalinos ir Visagino, Kretingos,
Kupiškio, Lazdijų, Molėtų, Prienų ir Birštono, Radviliškio, Rokiškio, Šakių, Švenčionių, Ukmergės, Utenos,
Vilkaviškio skyrių vedėjus pasirašyti atitinkamos savivaldybės teritorijoje perduodamų patikėjimo teise šių žemės
sklypų perdavimo–priėmimo aktus.
PASTABOS, PASIŪLYMAI
Nutarimo projektas suderintas su Žemės ūkio ministerija, Nacionaline žemės tarnyba. Savivaldybių administracijos per
nustatytą derinimo terminą išvadų nepateikė. Aplinkos ministerija pakartotinai teikia Projektą su papildomais
paaiškinimais ir patikslintą pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pateiktas 3 tikslinamojo pobūdžio pastabas.
Siūlytina Projektą svarstyti Vyriausybės posėdyje (A dalyje).
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PAŽYMĄ PARENGĖ

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