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DĖL ES SAUGOMŲ TERITORIJŲ TINKLO „NATURA 2000“ PLĖTROS
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (VSTT) prie Aplinkos ministerijos ir ministerija š.m. birželio
mėn. išplatino pranešimus apie planuojamą naujų saugomų teritorijų steigimą ir esamų plėtrą,
numatant skelbti naujas ES saugomų teritorijų tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir esamų praplėtimą.
Kiek susidarėme nuomonę iš pranešimų, šias didelės apimties papildomas saugomas teritorijas
norima įteisinti ignoruojant Teritorijų planavimo įstatymo ir Saugomų teritorijų įstatymo
nustatytas tvarkas.
Jeigu steigiama nauja saugoma teritorija, ar yra plečiamos esamos ribos, vadinasi- tai turi būti
daroma vykdant visas numatytas teritorijų planavimo procedūras (rengiami teritorijų planavimo
dokumentai, konsultuojantis su tos žemės, kurioje planuojama plėtra, savininkais, bendruomene ir
vadovaujantis LR Saugomų teritorijų 23 straipsniu. Saugomų teritorijų steigimas ir jų ribų
nustatymas. Tačiau dabar vyksta kažkokia šio proceso imitacija. Paskelbiama žinutė, yra pateikiama
nuoroda neva į steigiamų bei plečiamų saugomų teritorijų dokumentus, o realiai- tik planelius be
jokios papildomos informacijos ir kviečiama pateikti pastabas ar pasiūlymus. Ką gali komentuoti, jei
daugelis pažiūrėję į tuos pdf formato planelius net savo valdų ribų identifikuoti negali, jau nekalbant
apie informaciją – kas ir kodėl yra planuojama. Nėra pateikiama informacija, kokios gamtinės
vertybės yra nustatytos ir kokiais argumentais remiantis būtent konkrečioje teritorijoje norima
nustatyti planuojamą saugojimo režimą. Asociacija irgi negalime kažkokio bendresnio vertinimo
pateikti, nes prie VSTT disponuojamos informacijos neturime priėjimo, buveinių inventorizacijos, to
proceso pagrįstumo, tikslingumo vertinti tik iš pateikto bendro žemėlapio- jokių galimybių.
Atkreipiame dėmesį, kad pagal ES gamtosaugos teisės aktus – Paukščių ir Buveinių direktyvassteigiant NATURA 2000 teritorijas būtina konsultuotis ir derinti sprendimus su žemės ir miško
savininkais bei naudotojais, numatomas mechanizmas per sutarčių arba susitarimų tarp valdymo
institucijų ir steigiamoje saugomoje teritorijoje esančių žemės savininkų arba naudotojų,
sudarymą. Tad šios nuostatos turi būti įgyvendinamos ir Lietuvoje.
Todėl kreipiamės į Jus, gerb. ministre ir raginame:
1. Įpareigoti NATURA 2000 plėtrą vykdančią VSTT betarpiškai suderinti planuojamą naujų
saugomų teritorijų steigimą ir esamų plėtrą su visais į tas teritorijas patenkančių miškų ir
žemių savininkais bei valdytojais.
2. Naujas ES saugomų teritorijų tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir esamų praplėtimą vykdyti
pilna apimtimi vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo ir Saugomų teritorijų įstatymo
nustatytomis tvarkomis.
3. Jums teikiamus aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-210 ir aplinkos
ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. D1-317 pakeitimus pasirašyti tiktai po to, kai
šie projektai bus pagal teritorijų planavimo procedūras realiai suderinti su žemės ir
Dokumentą elektroniniu
miško savininkais bei valdytojais.
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