Elektroninio dokumento nuorašas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA
Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius,
tel. 8 706 63661, faks. 8 706 63663, el. p. info@am.lt, http://am.lrv.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602370

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijai
info@forest.lt

2020-12Į

Nr.
Nr.

DĖL ES SAUGOMŲ TERITORIJŲ TINKLO „NATURA 2000“ PLĖTROS
Susipažinome su Jūsų 2020-07-17 rašte Nr. 40 „Dėl ES saugomų teritorijų tinklo „Natura
2000“ plėtros“ pateiktais prašymais ir reikalavimais, teikiame komentarus ir paaiškinimus.
Atkreipiame dėmesį, kad formuojant „Natura 2000“ ekologinio tinklo buveinių apsaugai
svarbių teritorijų tinklą, vadovaujamasi Saugomų teritorijų įstatymo 241 straipsnio nuostatomis.
Pirmiausia atrenkamos vietovės, atitinkančios gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų
atrankos kriterijus, kurios patvirtinamos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1210 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus,
sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“. Vietovės atrenkamos vadovaujantis
moksliniais kriterijais ir natūralių buveinių tipų ir rūšių gausą įrodančiais duomenimis. Buveinių
apsaugai svarbios teritorijos nustatomos vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymo 241 str. 5 d.
„Sprendimas dėl buveinių ir paukščių apsaugai svarbios teritorijos nustatymo Europos bendrijos
svarbos teritorijoje arba vietovėje, atitinkančioje paukščių apsaugai svarbios teritorijos atrankos kriterijus,
gali būti priimtas, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:
1) vietovė yra Lietuvos Respublikos saugomoje teritorijoje;
2) vietovė arba jos dalis nepatenka į Lietuvos Respublikos saugomą teritoriją, tačiau Vyriausybės
įgaliota institucija, išanalizavusi vietovėje veiklą reglamentuojančius dokumentus, nustatė, kad reikiamą
apsaugą garantuoja vietovei taikomos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatos, teritorijų planavimo dokumentų
sprendiniai, su žemės savininkais ar valdytojais sudarytos apsaugos sutartys.“

Daugeliu atveju vietovės patenka į jau esančias saugomas teritorijas: valstybinius parkus,
draustinius, biosferos poligonus ir kt. Mažesnioji šių vietovių dalis yra nesaugomose teritorijose.
Yra atvejų, kai saugomų vertybių reikiamą apsaugą vietovėse garantuoja vietovei taikomos
įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatos, teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, su žemės
savininkais ar valdytojais sudarytos apsaugos sutartys. Jei tokios sąlygos yra, naujos saugomos
teritorijos nesteigiamos arba esamų saugomų teritorijų ribos nekeičiamos, t. y. nerengiamas
specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, todėl neatliekamos Saugomų teritorijų ir Teritorijų
planavimo įstatymuose numatytos procedūros. Kai nusprendžiama steigti naują saugomą teritoriją
arba koreguoti esamos saugomos teritorijos ribas arba keisti ūkinės veiklos reglamentavimą –
vykdomos visos teisės aktuose numatytos procedūros, įskaitant ir žemės savininkų (valdytojų)
informavimą ir jų pozicijos įvertinimą.
Atkreipiame dėmesį, kad aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-210
„Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo,
skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“ ir aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d.
įsakymu Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ konkretizuojami
(įvardijami) konkrečiose teritorijose saugomi Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių tipai,
saugomos rūšys, užimami plotai, nustatoma išsaugojimo strategija (išsaugoti palankią apsaugos
būklę, atkurti palankią apsaugos būklę, pasiekti buveinės susiformavimą ir pan.). Rengiami aplinkos
ministro įsakymų projektai dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų
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atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai ir dėl Buveinių apsaugai svarbių
teritorijų patvirtinimo, jų pakeitimų projektai viešinami, derinami Teisėkūros pagrindų įstatymo ir jį
įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka. Šie aplinkos ministro įsakymų projektai skelbiami
Teisės aktų informacinėje sistemoje, kur žemės savininkai ir valdytojai turi galimybę susipažinti su
teisės aktų projektais ir pateikti siūlymą ir (ar) nuomonę dėl rengiamų aplinkos ministro įsakymo
projektų per Teisės aktų informacinę sistemą.
Suprantame Jūsų norus suderinti planuojamą naujų saugomų teritorijų steigimą ir esamų
keitimą, vietovių nustatymą su visais į tas teritorijas patenkančių miškų ir žemių savininkais bei
valdytojais, bet atkreipiame dėmesį, kad miško ir žemės savininkų bei valdytojų informavimas
neturėtų lėtinti Natura 2000 tinklo nustatymo proceso.
Prašome Jūsų pateikti pasiūlymus, kaip būtų galima patobulinti miško ir žemės savininkų ar
valdytojų informavimo sistemą, kokia galėtų būti informavimo procedūra ir būdai priimtini visoms
pusėms. Gavę pasiūlymus, kviesime juos aptarti Jums patogiu laiku.
Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos
administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) arba Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo arba Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių
ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

Aplinkos viceministras

Danas Augutis

S. Ališauskienė, 8 620 17561, el. p. sigute.alisauskiene@am.lt
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