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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės
reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projekte numatyta patikslinti Šalčininkų ir Varėnos rajonų savivaldybių valstybinės
reikšmės miškų plotus ir jų ribas. Nutarimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Lietuvos kariuomenės Rūdninkų karinio poligono įstatymu. Šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi
Lietuvos kariuomenės Rūdninkų karinio poligono įkūrimas pripažintas ypatingos valstybinės
svarbos krašto apsaugos srities projektu, o šio įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 4 punktu Lietuvos
kariuomenės Rūdninkų karinio poligono teritorijoje esantys valstybinės reikšmės miškų plotai
išbraukti iš valstybinės reikšmės miškų plotų. Priėmus Nutarimo projektą, Lietuvos kariuomenės
Rūdninkų karinio poligono teritorijoje esantys miškai (16069 ha) bus išbraukti iš valstybinės
reikšmės miškų plotų.
Valstybinės reikšmės miškų plotų schemos suderintos su Nacionaline žemės tarnyba prie
Žemės ūkio ministerijos, savivaldybių administracijomis ir VĮ Valstybinių miškų urėdija.
Vadovaujantis 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 punktu, Nutarimo projekto numatomo
teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas.
Nutarimo projektas nenotifikuotinas Europos Komisijai.
Nutarimo projektu neperkeliami ir neįgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai.
Nutarimo projekte naujos sąvokos ir terminai neapibrėžiami.
Priėmus Nutarimo projektą, keisti ar priimti naujų teisės aktų nereikės.
Nutarimo projektas skelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje (reg. Nr. 22-8966). Nutarimo projektas suderintas su Lietuvos Respublikos
krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerija.

2
Nutarimo projektą parengė Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės (vadovas – Nerijus
Kupstaitis, tel. 8 686 16804, el. p. Nerijus.Kupstaitis@am.lt) patarėjas Vytautas Martuzevičius (tel.
8 696 77430, el. p. Vytautas.Martuzevicius@am.lt).
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas ir jo lyginamasis variantas, 2 lapai.
2. Suinteresuotų institucijų derinimo raštai, 13 lapų.
3. Šalčininkų rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schema, 1 lapas.
4. Varėnos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schema, 1 lapas.
5. Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo aiškinamieji raštai, 26 lapai.
6. Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų derinimo suvestinė, 1 lapas.
7. Žemės ūkio ministerijos 2022 m. birželio 21 d. raštas Nr. 22-8966, 1 lapas.
8. Teisingumo ministerijos 2022 m. birželio 17 d. raštas Nr. (1.6Mr)-2T-962, 1 lapas.
9. Krašto apsaugos ministerijos 2022 m. birželio 16 d. raštas Nr. 12-01-1085, 1 lapas.
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