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Magistro baigiamojo darbo tema

SAUGOMŲ TERITORIJŲ TEISINIS REŽIMAS EUROPOS SĄJUNGOS
ŠALYSE
Beveik visame pasaulyje egzekutoriai jau įsitaisė ministerijų
foteliuose. Jie paprasčiausiai iškeitė kirvį į rašalinį antspaudą.
Albert Camus

ĮVADAS
Problemos formulavimas
Probleminė situacija. Šiuo metu ypač plačiai kalbama apie saugomas teritorijas. Kas gi sukėlė
tokį susidomėjimą ir kokios temos dažniausiai aptarinėjamos? Tiek žiniasklaida, tiek valstybinės
institucijos ypač akcentuoja piliečių nusižengimus saugomose teritorijose. Šios temos tikslas ir
būtų išanalizuoti susidariusią šio laikotarpio situaciją, t. y., teisinį režimą sugomose teritorijose
ypač jo netobulumus ir jo pasekmes. Kadangi ši tema itin plati, todėl šiame darbe bus
apsiribojama saugomų teritorijų reglamentavimu Lietuvoje bei atskira kitų Europos Sąjungos
šalių saugomų teritorijų apžvalga. Šalys pasirinktos dėl bendros įtakos administracinei teisei.
Europos Sąjungos teisė neturi bendrų nuostatų, reglamentuojančių saugomų teritorijų teisinį
režimą, išskyrus vieningo ekologinio tinklo ,,Natura 2000“ steigimą ir apsaugą. Apie saugomų
teritorijų kūrimą, dydžius, apsaugą ir kitus parametrus paliekama spręsti pačioms valstybėms
narėms. Dinamiški procesai, vykstantys po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, verčia giliau
pažvelgti į susidariusią situaciją nustatant balansą tarp žmogaus teisių disponuojant savo
nuosavybe ir šios nuosavybės teisinio reglamentavimo bei gamtos apsaugos. Kitaip tariant, koks
yra balansas tarp visiems aktualių Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 ir 54 straipsnių.
Lietuvos Respublikoje yra apie 1,83 mln. registruotų žemės sklypų, didžioji jų dalis –
privatūs. Kitaip sakant, minėta tema aktuali daugiau kaip kas antram Lietuvos Respublikos
piliečiui. O kaip gi elgiasi valstybė? Faktiškai užsiimama ne problemų sprendimu, jų analize, o
draudimų ir atsakomybės didinimu bei valstybės galių stiprinimu. Šiame darbe autorius bando
apžvelgti teisinį saugomų teritorijų reglamentavimą Lietuvoje atskirais aspektais lyginant su
analogiškais teisiniais saugomų teritorijų reglamentavimais kitose šalyse.
Temos

aktualumas.

Autoriaus

nuomone,

Lietuvoje

sisteminių

saugomų

teritorijų

administravimo teisinio reglamentavimo tyrimų apskritai nėra. Einama draudimų plėtojimo
keliu. Joks dialogas, formuojant naujas saugomas teritorijas ar keičiant teisinį režimą jau
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esamose, su veikiančiom savininkų asociacijom nevyksta, jau nekalbant apie atskirus piliečius
bei jų teises. Ginčai tarp savininkų ir saugomų teritorijų administravimo subjektų dažniausiai
sprendžiami teismuose, tačiau teismų praktika šia tema nėra susiformavusi. Be to, nors iš esmės
ir vienodose bylose priimami visiškai skirtingi teismų sprendimai, net ir Aukščiausiame Teisme.
Šios srities teisės aktų taikymas tiesiogiai siejasi su žmogaus teisių įgyvendinimu valdant,
naudojant ir disponuojant savo turtu – žeme. Bylos, susijusios su šia veikla, praktiškai
nagrinėjamos visų lygių ir visų rūšių teismuose. Autorius bando kritiškai pažvelgti į susidariusią
ypač įvairialypę teisinę situaciją, kur, jo manymu, nuolat pažeidinėjamos žmogaus teisės į
nuosavybę ir jos apsaugą. Vakarų šalių praktikoje saugomų teritorijų teisinis reglamentavimas,
autoriaus nuomone, yra paremtas žmogaus teisių viršenybės prieš valstybę principu, todėl bet
kokie draudimai ar apribojimai įteisinami įstatymais, derybomis, sutartimis su savininku. Nė
kiek nemažiau svarbūs ir kiti fundamentalūs Vakarų administracinės teisės principai: lygybės
įstatymui, teisėtumo, tikslų atitikties, proporcingumo, teisėtų lūkesčių, teisių apsaugos ir kt.
Mūsuose tai aiškiai lieka tik deklaracijomis, nes praktikoje be draudimų plėtojimo tendencijų
kitų veiksmų nepastebėta. Administravimo procesas Lietuvoje vadovaujasi senu komandiniu,
etatistiniu principu, kur valstybės vaidmuo ir galios iškeltos virš visko, tarsi piliečiai ir jų teisės
apskritai neegzistuoja, o valstybė tik bando sutramdyti ,,bandos“ veiksmus. Kuriant teisinę
valstybę, teisės aktų gausa, kur viskas apie viską reglamentuojama, tampa savitiksle. Tokia
samprata neturi perspektyvos, nes šiandien aktualus tam tikras reglamentas rytoj gali atrodyti
mažiausiai juokingas ir bevertis. Lietuvoje teisės aktai taip dažnai keičiami ir tobulinami
stengiantis pajungti vienadieniams arba net vienasmeniams interesams. Todėl tarp besikeičiančių
teisės aktų tiek gausu tarpusavio prieštaravimų net sąvokų lygmenyje. Lietuvoje saugomų
teritorijų koncepcija nėra sukurta, neaiškios plėtros perspektyvos, 2002 m. LR bendrajame plane
gamtinis karkasas užima 63 procentus teritorijos [77]. Vakarų šalyse viešojo administravimo
srityje einama žmogaus teisių įgyvendinimo ir apsaugos principu kaip ketriniu principu, kuris,
beje, yra įtvirtintas ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnyje [51].
Autorius netvirtina žinąs visus problemos sprendimo būdus, tačiau tikisi savo darbu
atkreipti dėmesį į nenormaliai susiklosčiusią padėtį teisiškai reglamentuojant saugomas
teritorijas.
Tyrimo objektas. Šio magistrinio darbo tyrimo objektas yra saugomų teritorijų teisinis režimas
Lietuvoje. Tai iš esmės teisės normomis sureguliuoti turtiniai ir gamtosauginiai santykiai.
Tyrimo dalykas – viešojo administravimo subjektų veikla, skirta valstybės ir savivaldybių teisės
aktų normoms įgyvendinti, pasireiškianti administracinių norminių bei teisės taikymo aktų
priėmimu, administracinio poveikio priemonių taikymu, ginčų sprendimu, formuojant ir
įgyvendinant saugomų teritorijų teisinį režimą.

4

Tyrimo tikslas – lyginamuoju požiūriu išnagrinėti saugomų teritorijų teisinio režimo
reguliavimo ypatumus Lietuvoje derinant Konstitucijos 23 ir 54 straipsniuose įtvirtintas vertybes
[51].
Siekiant paminėto tyrimo tikslo keliami šie uždaviniai:
1) Išanalizuoti saugomų teritorijų istoriją ir vystymąsi, išnagrinėti Lietuvos
saugomų teritorijų dinamiką;
2) Įvertinti socialinius Lietuvos ir Europos pokyčius, darančius įtaką saugomų
teritorijų kūrimui, dinamikai ir apsaugai;
3) Atskleisti

kai

kuriuos

Lietuvai

būdingus

saugomų

teritorijų

administracinio

teisinio režimo reguliavimo ypatumus;
4) Išanalizuoti

kitų

šalių

praktiką

bendrųjų

principų

atžvilgiu

saugomose

teritorijose;
Teisinės valstybės kūrimas sukuria daug problemų ir verčia jas neatidėliotinai spręsti.
Žmogaus teisių įgyvendinimas ir apsauga viešojo administravimo srityje neginčijamai yra vienas
iš svarbiausių veiksnių, siekiant Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambolėje užsibrėžto
tikslo siekti ,,atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės“[51]. Pilietinė
visuomenė ir teisinė valstybė neįmanoma be pareigų ir teisių pusiausvyros. Konstitucijos
preambolėje pabrėžiama tautos teisė ,,laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje“[51].
Kai kurių šių problemų sprendimui ir skirtas šis darbas.
Magistrinio darbo hipotezė: Lietuvos saugomų teritorijų administracinis teisinis režimas
sukelia Konstitujos 23 ir 54 straipsniuose įtvirtintų vertybių konfliktą.
Tyrimo metodai
Sisteminės analizės metodu buvo tiriama Lietuvos ir kitų ES šalių struktūriniai ir
socialiniai pokyčiai bei jų įtaka saugomų teritorijų administravimo procesams.
Analogijos ir lyginimo metodais buvo gretinami Lietuvos ir kitų šalių teisiniai procesai,
susiję su saugomų teritorijų reglamentavimu.
Abstrakcijos metodu buvo siekiama ištirti, nustatyti esminius veiklos požymius bei jų
tarpusavio sąryšį įgyvendinant saugomų teritorijų tikslus.
Taip pat buvo naudojamas dokumentų analizės metodas, kuriuo buvo analizuojama ir
tarpusavyje lyginama Lietuvos ir kitų šalių teisės aktai.
Apibendrinimo metodas darbe buvo pasitelktas išanalizuotai medžiagai apibendrinti,
išvadoms ir pasiūlymams suformuluoti.
Tyrimo šaltiniai. Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR saugomų teritorijų įstatymas, LR
aplinkos apsaugos įstatymas, LR kultūros paveldo apsaugos įstatymas, LR teritorijų planavimo
įstatymas, LR statybos įstatymas, LR miškų įstatymas, LR turizmo įstatymas ir daugelis kitų.
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Statybų reglamentai ir kiti poįstayminiai dokumentai, kurie turi įtakos ir tiesiogiai veikia
saugomų teritorijų teisinį režimą.
Taip pat buvo atlikta kai kurių įstatymų keitimo analizė (Saugomų teritorijų, Statybos
įstatymo kaita). Išanalizuotas Latvijos Saugomų teritorijų įstatymas, kurio sampratos
akivaizdžiai skiriasi nuo Lietuvos.
Išanalizuotos periodinės spaudos publikacijos apie esamų problemų mąstą.
Peržvelgti keli leidiniai, kurie, nors ir būdami pristatomojo pobūdžio, visgi atspindi tam
tikras saugomų teritorijų teisinio reglamentavimo tendencijas ir požymius.
Dėl apimties stokos tik palyginamai ir tam tikrais aspektais peržvelgta kitų šalių praktika.
Šio darbo metodologinis šaltinis yra žinomo teisininko, mokslininko ir praktiko doc.
Stasio Šedbaro daktaro disertacija bei jo knygos apie administracinį procesus Lietuvoje. Remtasi
profesoriaus A. Urmono darbais apie administracinę teisę ir socialinius pokyčius. Taip pat
remiamasi profesoriaus A. Vaišvilos šiuolaikinės teisės samprata kaip pareigų ir teisių vienove,
profesoriaus V. Šlapkausko teisės politikos ir teisės veiksmingumo samprata.
Išanalizuota daugybė interneto puslapių, turinčių sąsajų su saugomų teritorių
problemomis.
Darbo struktūra.Darbas suskirstytas į keturis skyrius
Pirmajame skyriuje apžvelgiama saugomų teritorijų atsiradimo ir vystymosi istorija.
Išskiriamas šuoliškas saugomų teritorijų plėtimasis 1991 – 2007 metais Lietuvoje. Išvardinamos
saugomųjų teritorijų rūšys ir sistema. Apibendrinama saugomų teritorijų samprata įstatyminėje
bazėje.
Antrajame skyriuje aptariami veiksmingo administravimo ir įstatymleidystės teoriniai
aspektai, analizuojami viešojo administravimo socialiniai pokyčiai, veiksmingo administracinio
proceso reikšmė, administracinio proceso sąsajos su kitomis teisės rūšimis (teisės teorija, teisės
sociologija). Apžvelgta ir susisteminta teisės aktuose gausybė reikalavimų-draudimų bei pačių
teisės aktų gausa. Aptarti pagrindiniai, aktualiausi, dažniausiai pasitaikantys pažeidimai
saugomose teritorijose ir tendencijas.
Trečiajame skyriuje apžvelgiamas saugomų teritorijų teisinis reglamentavimas kitų ES
šalių ir jų teisinio reglamentavimo praktika ir tradicijomis.
Ketvirtajame skyriuje darbas užbaigiamas išvadomis ir pasiūlymais.
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Teisė yra gyvas procesas, kuriuo paskirstomos teisės ir
pareigos ir šitaip išsprendžiami konfliktai ir sukuriami
bendradarbiavimo ryšiai.
Berman H. J.

1 SKYRIUS
SAUGOMŲ TERITORIJŲ VYSTYMASIS IR SAMPRATA
1.1. Istorinis saugomų teritorijų aspektas
Visais laikais žmogus buvo neatsiejamas nuo gamtos, kuri jį maitino, teikė prieglobstį ir
dvasinę atramą. Tačiau bet kokia žmogiška veikla daro neigiamą poveikį gamtai. Pirmykštis
žmogus medžiojo (naikino), naudojo ugnį (degino ištisus plotus). Atsiradus žemdirbystei gamta
buvo dar labiau niokojama. Įsigalėjus lydiminei žemdirbystei buvo deginami miško plotai
ruošiant dirvą. Buvo deginami net neiškertami miško plotai, kur pirmaisiais metais buvo sėjama į
dirvą visiškai jos neįdirbus. Taip išdirbtuose laukuose buvo sėjama 3-4 metus. Nualinus žemę ją
palikdavo dirvonuoti 20-40 metų [13]. Bet kokiu atveju ekologinė krizė, prasidėjusi senosiose
civilizacijose, tęsiasi dėl vartotojiško žmogaus požiūrio į gamtą. Ekologinė krizė galbūt yra
neišvengiama žmonių veiklos pasekmė. Daugelyje ankstyvųjų civilizacijų vyravo animistinis
požiūris į gamtą. Žemė vanduo ir ugnis buvo laikomi šventais, saugomas šių objektų švarumas,
grynumas. Buvo tikima, kad gamta yra chaosas, kurį žmogus privalo sutvarkyti padedamas
dievų.
Praktinis požiūris į gamtą užsimezgė graikų filosofinėse koncepcijose, kurių esmė, kad
žmogus visko matas, o visas aplinkinis pasaulis turi tarnauti žmogui. Šios koncepcijos tapo
esmine visuomenine nuostata Romos imperijos laikotarpiu. Dažnai ritualų pagalba, aukojant
dievams aukas, buvo pateisinami bet kokie žmonių poelgiai. Tokios visuomenės jau
nesugebėdavo ir negalėdavo išlaikyti harmoningų žmogaus ir gamtos tarpusavio santykių.
Esant tokiam požiūriui, tiek Romos imperijos, tiek Egipto civilizacijos neišvengiamai
niokojo gamtą. Ištisa karų epocha – tai tyčinis gamtos niekinimas ir niokojimas. Karui reikėjo ne
tik žmonių, bet ir išteklių. Kalnakasyba Romos imperijos laikais sudarė sąlygas dirvos erozijai,
gaunant metalus ir gaminant ginklus išsiskirdavo milžiniški kiekiai nuodingų medžiagų, kurie
teršė atmosferą, o patekę į vandenį turėjo neigiamos įtakos tiek dirvožemiui, tiek žmonių
sveikatai. Užkariautuose kraštuose buvo elgiamasi ypač barbariškai, pavz., sugriovus Kartaginą
jos apylinkės laukai buvo užpilti druska, kad niekas neaugtų. Karų metu buvo tyčia deginami
miškai, iškertami sodai. Viduržemio jūros baseino senųjų civilizacijų teritorijose prieš
tūkstančius metų vyravo miškai, pvz., manoma, kad miškai Graikijoje jau buvo iškirsti
helenistiniu periodu. Dabar Graikijoje miškai užima vos dešimtadalį teritorijos. Toks miškų
praradimas įtakotas beatodairiško medienos naudonimo laivininkystėje, karo reikmėm ir
statybom.
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Naikinant miškus gyvūnų populiacija taip pat mažėjo. Žvėrys ir paukščiai buvo
medžiojami ne dėl maisto, o siekiant apsaugoti naminius gyvūnus ir derlių. Ypač didelė žala
padaryta gyvūnijai pradėjus medžioti sportiniais pramoginiais tikslais. Stambūs žinduoliai ypač
sparčiai nyko. Helenistinio laikotarpio pabaigoje buvo išnaikinti liūtai ir leopardai, vilkai ir
šakalai buvo sutinkami tik atokesnėse vietose. Neturtingieji medžiodavo kaip ir anksčiau dėl
maisto, o laisviesiems romenams tai buvo sportas, verslas ir pramoga. Manoma, kad buvo
išnaikinta daugiau gyvūnų rūšių, negu jų iš viso dabar yra. Šiaurės Afrikoje išnyko drambliai,
zebrai ir raganosiai, Nilo žemupyje hipopotamai, tigrai ir kiti žvėrys. Ypač masiniu žvėrių
žudymu išsiskyrė Romos imperija pramogaudama.
Plečiantis žemdirbystei buvo ieškoma būdų, kaip gauti didesnį delių. Buvo išrasta
drėkinamoji žemdirbystė ir žemės dirbimas. Didžiulės Viduržemio jūros teritorijos virto
dykynėmis dėl dirvožemio druskėjimo, kurį sukėlė drėkinimo sistemos erozija, miškų kirtimas ir
gyvulininkystės plėtimas. Dėl to pakito pati ekosistema, atsirado naujos laukinių ir kultūrinių
augalų rūšys, o kai kurios senosios išnyko.
Senosiose civilizacijose tokios sąvokos kaip aplinkosauga nebuvo. Aplinkos saugojimas
dažniausiai buvo nulemtas religinių motyvų (šventosios giraitės, šaltiniai, akmenys, alkai).
Vėlesnėse civilizacijose gamtos saugojimas, kaip ir niokojimas, buvo susietas su žmogaus
poreikiais. Viena pirmųjų aplikosauginių priemonių turėtume laikyti požeminę drėkinimo
sisitemą, kuri yra pažangesnė už paviršinę drėkinimo sistemą, nes padėjo išvengti dirvožemio
druskėjimo. Romoje buvo įrengta sudėtinga vandentiekio sistema. Geriamas vanduo buvo
atskiriamas nuo mažiau švaraus, o susimaišęs buvo naudojamas laukų drėkinimui. Roma taip pat
turėjo ir kanalizacijos sistemą. Be to jau Romos laikais buvo žinomas atliekų perdirbimas.
Atsirado konservaciniai žemės dirbimo būdai. Stengiantis išgauti didesnį derlių ir nekeisti
sklypų, atsirado augalų keitimas, žemės palikimas dirvonuoti, organinis ir mineralinis tręšimas,
kompostavimas.
Pirmosiomis saugomomis teritorijomis santykinai galima vadinti religinėms apeigoms
skirtas vietas: šventas giraites, tam tikras sakralines teritorijas. Šiose vietose buvo draudžiama
žmogaus ūkinė veikla (medžių kirtimas, medžioklė, žvejyba). Ankstyvosiose civilizacijose prie
saugomų teritorijų taip pat galima priskirti egzistavusius botanikos ir zoologijos sodus. Jie atliko
ne tik pažintinę pramoginę funkciją, bet ir tam tikru lygiu laukinės gamtos apsaugą. Egipte
šventyklose ir šventose vietose buvo saugomi gyvūnai ir augalai, įkūniję dievybes (krokodilai).
Aplikosauginis teisinis reguliavimas senosiose civilizacijose pasireikšdavo įvairių
taisyklių, nurodymų, kartais įstatymų taikymu reglamentuojant žmonių veiklą gamtos atžvilgiu,
kontroliuojant ir reguliuojant gamtinių išteklių naudojimą. Už vandens, žemės, ugnies švarumo
pažeidimus buvo griežtai baudžiama. Romos imperijoje buvo griežta vandens kontrolės ir
paskirstymo sistema. Šiai sistemai išsaugoti buvo sukurti tam tikri įstatymai, vandens vagys ir
8

teršėjai buvo griežtai baudžiami. Kai kuriose valstybėse (Kipre) buvo griežtai saugomi miškai.
Tačiau visos aplinkosauginės priemonės buvo pavienės ir labai kintamos, todėl negalėjo
sustabdyti esminio aplinkos niokojimo.
Lietuvoje rūpinimasis gamta labiausiai susijęs su senovės religija. Pagonybės laikotarpiu
lietuviai gyveno santarvėje su gamta. Tai buvo tolerancijos ir vertybių religija. Svarbiausia
visuomenės ląstele buvo laikoma šeima, svarbiausios šeimos šventės ir apeigos buvo atliekamos
namuose arba sodybos aplinkoje. Ypatingą vietą užėmė alkai. Tai – šventosios giraitės, gojai,
kalvos, vandenys, pievos. Alkuose rinkdavosi giminės ar bendruomenės ir melsdavosi dievams.
Čia vykdavo šeimos, bendruomenės, regioninės ir tarpregioninės šventės. Šios šventos vietos
buvo ypač saugomos. Metraščiuose rašoma, kad net kunigaikštis Mindaugas nedrįsdavęs
šventajame miške nulaužti nė šakelės [39]. Istorikas V. Vaitkevičius knygoje [40] teigia, kad
senojoje Lietuvoje buvo gausu šventviečių. Jis priskaičiuoja 380 šventų kalnų, 72 šventlaukių, 40
šventųjų girių ir miškelių, 520 gojų, 50 šventų ąžuolų, 10 liepų ir 27 pušis, virš 670 šventųjų
akmenų, 100 šventųjų ežerų, 60 pelkių, 50 upių, 150 šaltinių, 80 daubų, kelias olas. Apie
šventviečių tradicijas, kurios formavosi po krikščionybės įvedimo, žinoma labai nedaug.
Krikščionybės atėjimas susijęs pirmiausia su šventųjų vietų ir objektų naikinimu. 1387
m. pradžioje Jogaila su Gniezno vyskupu atvyko į Vilnių ir, su Jogaila priešakyje, minios žmonių
lydimi, iškilmingai nuėjo į lietuvių šventovę, iškirsdino šventuosius ąžuolus ir vandeniu užliejo
šventąją ugnį [10]. Palaipsniui įsigali vartotojiškas požiūris į gamtą, atsiranda bajorų žemėvalda.
Stambiu žemvaldžiu tampa bažnyčia. Valdančiųjų privilegijos surašomos į įstatymų sąvadus.
Kazimiero teisyne (1468 m.) galima aptikti gamtos naudojimo taisyklių pradmenis. Pirmasis
Lietuvos Statutas (1529 m.) reikšmingas saugomų teritorijų požiūriu. Jame atskiru devintuoju
skyriumi, kuris priskirtinas medžioklės bei miško teisei [42], įtvirtinti įvairūs žemės nuosavybės
teisių pažeidimo aspektai bei atsakomybė už šiuos pažeidimus. Plečiantis Lietuvos feodalinei
valstybei, natūraliai augo poreikis įtvirtinti nuosavybės teisių apsaugą. Stambieji žemvaldžiai,
siekdami gauti kuo daugiau pajamų iš medžioklės, ima centralizuoti žemėvaldą. Laukiniai žvėrys
ir paukščiai tampa jų nuosavybe, kuriami miško plotai, kuriuose vykdomos pramoginės
medžioklės. Šiuose plotuose draudžiama bet kokia ūkinė veikla.
18 a. pabaigoje, Lietuvai praradus valstybingumą, caro valdžia įvedė savo tvarką, kuri
pasižymėjo ypatingu Lietuvos gamtos niokojimu. Per šį laikotarpį vien miškų masyvų sumažėjo
apie 10 procentų [14]. Tuo laikotarpiu buvo iškirstas A. Baranausko apdainuotas Anykščių
šilelis, Kuršių nerijos miškai [14], sugriautos beveik visos Lietuvos pilys ir sunaikinti kiti
kultūros paveldo objektai.
1918 m. atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje visuomenės šviesuoliai Tadas Ivanauskas,
Povilas Matulionis, Juozas Tumas-Vaižgantas ir kiti pradėjo kelti būtinybės saugomų teritorijų
steigimo poreikio klausimą. Ypatingai šiuo požiūriu nusipelnęs Tadas Ivanauskas. Su jo vardu
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susiję daugelio biologinio profilio mokslo įstaigų, tyrimo stočių ir draugijų steigimas bei veikla.
Jo rašytiniuose darbuose daugiau kaip 600 publikacijų skirta gamtos pažinimui ir apsaugai. Jo
pastangomis sukurtas ,,Medžių sodinimo komitetas“, kuriame bendradarbiavo ir J. TumasVaižgantas. Miško tipologijos pradininku laikytinas P. Matulionis. 1929 m. Ventės rage įsteigta
ornitologinė stotis, 1937 m įsteigtas Žuvinto rezervatas. Nuo 1922 m. buvo pradėta vykdyti
žemės reforma. Per dvidešimties metų laikotarpį buvo įkurta virš 140 000 naujų ūkininkų sodybų
nusavinant dvarų žemes. Sodybos kūrėsi su valstybės parama miško medžiaga ir javais [14].
Taip susidarė prielaidos naujiems nuosavybės santykiams bei naujam požiūriui į

gamtos

saugojimą. Tačiau gamtos apsaugos įstatymas buvo parengtas tik 1939 m., bet taip ir nebuvo
priimtas.
Ūkio plėtrą ir valstybės gerovę nutraukė nauja Rusijos okupacija 1940 m. Visa žemė
buvo nacionalizuota, paverčiama valstybiniais ūkiais ir kolūkiais. Ypatingu žiaurumu ir
represijomis pasižymėjo kolektyvizacijos procesas, kuris savo esme buvo nusikalstamas
(vykdytas genocidas prieš lietuvių tautą). Nors Sovietų Sąjungos teisiniu pagrindu buvo
vykdoma aplinkosaugos politika, spartus Lietuvos žemės ūkio naudmenų plėtimas ir eikvojimas
6 – 7 XX amžiaus dešimtmetyje privedė prie ekologinės krizės dėl besaikio herbicidų ir pesticidų
naudojimo, kolūkinės fermos buvo statomos visiškai ekologiškai neapsaugotose vietose. Vyko
atskirų regionų ir miestų plėtra juos industrializuojant, tačiau aplinkosauginės priemonės
(vandenvala ir kt.) atsiliko nuo spartaus vystymosi. Ypač daug žalos padarė melioracija,
prasidėjusi apie 1950 m. 1970 m. Lietuvoje buvo 1 mln. ha žemių , nusausintų drenažu, 1978 m.
– dvigubai [12]. Šis procesas turėjo du tikslus: išplėsti dirbamos žemės plotus ir pabaigti
išnaikinti

užsilikusius

vienkiemius.

Kelis

dešimtmečius

vykstant

melioracijai

buvo

,,sureguliuota“ (senos vagos panaikintos ir vanduo suvarytas į dirbtinius griovius) 70 procentų
mažųjų Lietuvos upelių [14]. Dar graikų filosofas Teofrastas pastebėjo neigiamą pelkių
sausinimo, miškų naikinimo, upių vagų keitimo poveikį klimatui. Melioracija ir beatodairiškas
žemės alinimas pakeitė iš esmės Lietuvos kraštovaizdį.
1.2. Saugomų teritorijų plėtros dinamika 1991 – 2007 m.
Daugelis autorių paskutiniuosius XX a. dešimtmečius apibūdina kaip esminį persilaužimą
gamtosaugos srityje. Pradedamas formuoti saugomų teritorijų tinklas, jis sudarė 2 procentus
Lietuvos teritorijos. Lygiagrečiai buvo formuojama kutūros paveldo apsaugos sistema. Šiuo
laikotarpiu ypač nusipelnė gamtosaugai prof. V. Chomskis, prof. K. Bieliukas, prof. A.
Basalykas, prof. Č. Kudaba, prof. V. Gudelis, prof. A. Minkevičius, prof. P. Snarskis, prof. M.
Natkevičaitė-Ivanauskienė ir daugelis kitų [14]. 1974 m. įsteigtas pirmasis nacionalinis parkas
(Aukštaitijos), 1975 m. – Čepkelių, 1979 m. Kamanų valstybiniai rezervatai. Bendra Lietuvos
saugomų teritorijų sistemos nebuvo sukurta.
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Taip vadinamu vėlyvuoju sovietmečiu iš esmės buvo padėti pamatai dabartiniam
saugomų teritorijų tinklui. Šiuo laikotarpiu pradėta kurti architektūrinio ir urbanistinio
kraštovaizdžio apsaugos sistema. Pirmasis tokių paminklų įteisinimas – Kernavės kultūrinio
rezervato-muziejaus įsteigimas 1989 m. Taip pat buvo įteisinta gamtos paminklų kategorija.
Šiame laikotarpyje buvo santykinai lengva steigti saugomas teritorijas (nacionalizuota žemė),
tačiau sunku užtikrinti apsaugos režimą. Įsigaliojo dvigubi standartai, kas galima aukštai
nomenklatūrai, to negalima eiliniams piliečiams. Dėl galingų sovietinių žinybų savivalės toliau
vyko saugomų gamtos ir kultūros vertybių legali ir nelegali degradacija.
Įvykus esminiams socialiniams pokyčiams ir Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, 1990 m.
liepos 13 d. įkurtas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamentas Lietuvos
Aukščiausios Tarybos Atkuriamojo seimo įstatymu [78]. Vienas iš šio departamento uždavinių
reglamentuoti ir kontroliuoti veiklą saugomose teritorijose bei gamtos objektų apsaugos zonose,
valdyti valstybinius rezervatus, sudaryti ir tikslinti Raudonąją knygą. Šis departamentas,
atskaitingas Lietuvos Respublikos Seimui, buvo panaikintas 1994-06-15 ir įsteigta Lietuvos
Respublikos aplinkos apsaugos ministerija [79]. Vėliau, 1998-04-28 Lietuvos Respublikos
aplinkos apsaugos ministerija pervadinta į Lietuvos Respublikos Aplinkos ministeriją. [80]
Per 1990 – 1993 metus saugomų teritorijų plotas išplėstas daugiau kaip 2 kartus: nuo 4,27
proc. iki 11 proc. šalies ploto. [5]
Kaip teigia habilituotas daktaras, profesorius, kraštotvarkos specialistas, vienas iš
pagrindinių saugomų teritorijų sistemos iniciatorius ir kūrėjas prof. P. Kavaliauskas [5], per
,,Pirmuosius trejus metus iš esmės buvo baigiama tai, kas buvo pagrįsta ir suplanuota per
ankstesnį laikotarpį. Pirmiausia buvo baigtas kurti Lietuvos nacionalinių parkų tinklas LR
Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 1-1244 įsteigiant Kuršių nerijos,
Dzūkijos, Žemaitijos ir Trakų istorinį nacionalinius parkus bei Viešvilės gamtinį rezervatą.
Unikalus (net ir pasauliniu mastu) reiškinys – regioninių parkų sistemos, apimančios 29
regioninius ir 1 istorinį regioninį parką (bendras plotas – daugiau nei 360 tūkst. ha), sukūrimas
vienu teisės aktu (LR Aukščiausiosios tarybos 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 1-2913). Tuo
pačiu nutarimu iš esmės buvo išplėstas ir valstybinių draustinių tinklas paskelbiant 128 naujus
valstybinius draustinius: 29 kraštovaizdžio, 36 geomorfologinius, 21 hidrografinį, 22 botaninius,
14 botaninių-zoologinių, 3 ornitologinius, 2 entomologinius ir 1 kartografinį (bendras plotas –
daugiau nei 76,5 tūkst. ha).
1993 m. buvo sudaryti (P. Kavaliauskas) visų administracinių rajonų Lietuvos gamtinio
karkaso žemėlapiai (M 1:50 000), parengtos ir patvirtintos regioninių parkų funkcinio
zondavimo schemos.
Per šį laikotarpį buvo baigtas kurti Lietuvos saugomų teritorijų tinklas – sistema,
prilygstanti Europos standartams“.
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Deja, saugomų teritorijų įstatymas [63] priimtas tik 1993-11- 9, o 1994-12-22 - LR
Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas [81]. Kitaip tariant, pirmiausia buvo sukurta
saugomų teritorijų sistema, taip, kaip buvo įprasta sovietmečiu, ir tik po to sukurti įstatymai šiai
sistemai valdyti. Kaip teigia tas pats P. Kavaliauskas, ,,saugomos teritorijos buvo įteisintos
naujoje teisinėje sistemoje, didžiąja dalimi baigtas formuoti jų tinklas, kuris jau apėmė 11 proc.
šalies ploto, pradėtos planuoti naujos saugomos teritorijos“. [5]
Deja, šios kavaliauskinės idėjos nepasitvirtino, nes sukurtas monstras – saugomos
teritorijos - šiuo metu užimančios 15,3 proc. šalies teritorijos, kaip teigia Valstybinė saugomų
teritorijų tarnyba, o po to visos priemonės (toli gražu ne visada teisėtos) tam monstrui išlaikyti
nedavė laukiamų rezultatų. Kitaip ir negalėjo būti, nes nuo sovietmečio laikų (o tada ir nereikėjo
kreipti dėmesio, nes nebuvo privačios nuosavybės) iki šių dienų neatsižvelgiama į privačią
nuosavybę, ji yra ignoruojama, skelbiama priešu ir atvirai kontroliuojama. Matyt, kitaip ir negali
būti, nes saugomų teritorijų kūrėjai ir prižiūrėtojai sukūrė sau tokią korupcinę sistemą, kurios jau
ir patys nesuvaldo. Paskutinis pavyzdys – Kuršių nerija, kaip žinia, konfliktas kilo tarp naujo
Neringos bendrojo plano rengėjų ir Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos.
LR Konstitucija priimta 1992-10-25. Jos 54 straipsnyje teigiama, kad ,,Valstybė rūpinasi
natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų
vietovių apsauga, priežiūra, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos
ištekliai. Įstatymu draudžiama niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, teršti vandenis ir orą, daryti
radiacinį poveikį aplinkai bei skurdinti augaliją ir gyvūniją.“
Jos 23 str. teigia, kad ,,Nuosavybė neliečiama. Nuosavybės teises saugo įstatymai.
Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai
atlyginama“.
Analizuojant nepriklausomybės atkūrimo laikotarpį iki šių dienų, manyčiau, visiškai
aiškus ir vis ryškėjantis atotrūkis tarp šių Konstitucijos straipsnių. Mano manymu, prisidengiant
54 str. formuluote yra ištisai ignoruojama privati nuosavybė. Dar daugiau, suformuotas saugomų
teritorijų tinklas piktybiškai, net savo uždaviniais, įvardintais tiek saugomų teritorijų
įstatymuose, tiek Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) priežiūros institucijų
keliamuose tiksluose, aiškiai nukreiptas prieš privačią iniciatyvą ir nuosavybę. Saugoma
teritorija praktiškai paversta visa Lietuvos teritorija. Tai ir bandysiu parodyti.
Saugomų teritorijų augimas pavaizduotas grafiškai prieduose, lentelė Nr. 1.
1.3. Saugomų teritorijų samprata įstatyminėje bazėje
Įstatymų leidėjas šiuo metu įvardija tokią saugomų teritorijų sąvoką: ,,Saugomos
teritorijos - sausumos ir (ar) vandens plotai nustatytomis aiškiomis ribomis, turintys pripažintą
mokslinę, ekologinę, kultūrinę ir kitokią vertę ir kuriems teisės aktais nustatytas specialus
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apsaugos ir naudojimosi režimas (tvarka) “ [64]. Žinoma, šis koncentruotas apibūdinimas
neaprėpia visų požymių, uždavinių, priemonių bei tikslų, kurie galėtų plačiau atskleisti
saugomos teritorijos sampratą. Prieš nustatant atitinkamos teritorijos ribas ir parenkant režimą,
būtina suformuoti tam tikrą bendruomeninę opiniją, vertinant tą ar kitą objektą jo reikšmingumo
požiūriu.
Bendruomeninio reikšmingumo kriterijai nėra objektyvaus pobūdžio, todėl kartais ir
atsitiktinis veiksnys gali nulemti saugomos teritorijos ateitį, ją pripažįstant reikšminga bei
saugotina. Šiuo metu, kai jau susiformavusi nemenka istorinė patirtis vertinant civilizacijos ir
gamtos reiškinius, apsispręsti dėl atitinkamos teritorijos reikšmingumo įprastinių vertybių skalėje
nėra itin sunku, tačiau praeities apsauga dabarties ir ateities sąskaita visada susilaukia ne tik
pritarimo, bet ir pasipriešinimo. Netgi toks objektyvus reiškinys kaip gyventojų skaičiaus
planetoje didėjimas negali būti palankus, pvz., daugumos iki šiol išlikusių dūminių pirkių
išsaugojimo idėjai. Dėl to bendruomenei tenka apsispręsti, ką ir kokioje teritorijoje bei kokiu
režimu reikėtų saugoti. Labai griežtas abejotinos vertės objektų apsaugos režimas gimdo teisinį
nihilizmą, dėl kurio kartais nukenčia išskirtinės reikšmės ar net unikalūs objektai, todėl tiek
teisėkūros dalyviams, tiek praktinio administravimo subjektams nėra lengvas uždavinys
saugomas teritorijas patogiai ,,įkurdinti“ visuomeninės sąmonės buveinėse, tačiau išmintingai ir
jautriai parinkta saugomų teritorijų sistema gali būti viena iš patikimo ir ilgo jų gyvavimo sąlygų.
Deja Lietuvos saugomų teritorijų kūrėjai visiškai ignoravo aukščiau minėtus aspektus.
Kaip teigia P. Kavaliauskas, per paskutinį sovietmečio dešimtmetį buvo įteisintas
ekologinės apsaugos prioriteto teritorijų tinklas. Jį sudarė rezervatų ir vandens telkinių, kurortų,
pakelių ir inžinerinių objektų apsaugos zonos, užimančios daugiau nei ketvirtadalį šalies ploto.
Po nepriklausomybės atkūrimo šios zonos įteisintos Vyriausybės nutarimu Nr. 343, 1992-05-12,
,,Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“

[82]. Šis Vyriausybės

nutarimas nuolat keičiamas, papildomas naujomis juostomis ir zonomis. Šiuo metu tai daugiau
nei 45 puslapių ir 16 pakeitimų turintis dokumentas su draudimais ir papildomais reikalavimais
žemės naudotojams ir savininkams. Svarbu tai, kad bet kuri Vyriausybė gali greitai pakeisti
esamus ribojimus ir draudimus žemės ir miško sklypuose visiškai neinformuodama ir
neatsiklausiusi naudotojų ar savininkų. Be to, kaip ne kartą pabrėžė Konstitucinis Teismas, toks
nuosavybės teisių ribojimas yra antikonstitucinis, nes pagal Konstitucijos 23 str. visi nuosavybės
ribojimai galimi tik įstatymu. Tokiu būdu keičiant ar papildant Vyriausybės nutarimą žemės
naudotojai ir savininkai visą laiką yra nežinioje. Šiame Vyriausybės nutarime įteisintos apsaugos
juostos ir zonos, nors ir yra įvardintos saugomų teritorijų įstatyme kaip įeinančios į saugomų
teritorijų sistemą (4 str. 1 d. 3 p. ir 18 str.) [64], nėra įtrauktos į VSTT saugomų teritorijų tinklą ir
neaišku, kokią Lietuvos Respublikos dalį užima. Prisiminus P. Kavaliausko teiginį, kad

13

paskutiniame sovietmečio dešimtmetyje jos sudarė apie 25 proc. Lietuvos Respublikos
teritorijos, galima tik spėlioti, kad ši dalis bus tik padidėjusi.
1991-04-23 LR Aukščiausios Tarybos Atkuriamojo Seimo nutarime I-1244 ,, Dėl
Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionalinių parkų, Trakų istorinio nacionalinio parko ir
Viešvilės rezervato įsteigimo“ [53], buvo įsteigti Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos
nacionaliniai parkai, Trakų istorinis nacionalinis parkas ir Viešvilės valstybinis rezervatas. 199209-24 LR Aukščiausiosios Tarybos Atkuriamojo Seimo nutarimu I-2913 ,,Dėl regioninių parkų
ir draustinių įsteigimo“ [54] įsteigta 30 regioninių parkų. 29 kraštovaizdžio draustiniai, 36
geomorfologiniai draustiniai, 1 kartografinis draustinis, 21 hidrografinis draustinis, 22 botaniniai
draustiniai, 3 ornitologiniai draustiniai, 2 entomologiniai draustiniai, 14 botaninių-zoologinių
draustinių. Bendras šių saugomų teritorijų plotas 562 985 tūkstančių ha arba 8,6 proc. Lietuvos
teritorijos. Šiuose abiejuose nutarimuose Vyriausybei suteikta teisė aplinkos apsaugos
departamento teikimu keisti minėtų teritorijų ir apsauginių zonų ribas. Tai, kaip tvirtina P.
Kavaliauskas – unikalus pasauliniu mastu reiškinys – saugomų teritorijų sukūrimas vienu teisės
aktu. Kaip pripažįsta pats P. Kavaliauskas, tokio skubėjimo priežastis ir tikslas: ,,tai buvo
pasirengimas prieš prasidedančią žemės reformą ir spartų privačios nuosavybės žygį į saugomas
teritorijas. Šios priemonės padėjo gerokai sušvelninti smūgį, tekusį vertingiausioms šalies
teritorijoms dėl privačių ir grupinių interesų vyravimo“.[5] Vadinasi privatūs savininkai a priori
yra Lietuvos gamtos priešai. Šis leitmotyvas išlieka visą nagrinėjamą laikotarpį. Mano manymu,
tai yra gerai organizuota kampanija prieš nuosavybės atstatymą vertingiausiose šalies teritorijose.
Taip iš esmės ,,apsaugojus“ nuo privačių interesų invazijos buvo parengtas ir priimtas Saugomų
teritorijų įstatymas 1993 m. [63], o 1994 m. – Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos
įstatymas [81]. Žemės negrąžinimas neatsietinas nuo saugomų teritorijų kūrimo ir plėtimo.
Pirma Saugomų teritorijų įstatymo redakcija, priimta 1993-11-09.
I skyrių sudaro bendrosios nuostatos – įvardintas saugomų teritorijų tikslas ir paskirtis,
suformuota saugomų teritorijų sistema, apibrėžtas saugomų teritorijų steigimas, išskiriamos
nuosavybės formos, kur pasakyta, kad rezervatų, valstybinių parkų rezervatų, Kuršių nerijos
nacionalinio parko žemė yra išimtinai valstybės nuosavybė. Kitose saugomose teritorijose žemės
nuosavybė gali būti valstybinė ir privati. Yra nustatyti ribojimai saugomose teritorijose žemės
nuosavybės grąžinimui, nuosavybės teisėms.
Visiškas nesusipratimas (arba tyčinė veikla) yra įtvirtintas 6 straipsnyje, kur teigiama,
kad saugomose teritorijose veiklą reglamentuoja ,,Lietuvos Respublikos kultūros vertybių
apsaugos įstatymai, kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, Specialiosios žemės ir miško naudojimo
sąlygos, poįstatyminiai norminiai dokumentai“. O 7 straipsnyje nustatyta, kad žemės savininkai
ir naudotojai privalo būti informuojami apie saugomos teritorijos steigimą, jie gali pareikšti savo
nuomones ir pasiūlymus. Savininkams ,,leidžiama“ kreiptis į teismą dėl kompensacijų už ūkinės
14

veiklos apribojimus, nors visiškai nėra apibrėžta ir paaiškinta, kas tai yra. Saugomų teritorijų
savininkai ir naudotojai privalo laikytis apribojimų. Be to jie negali trukdyti įstatymuose ar
kituose norminiuose aktuose numatytais tikslais lankyti saugomus kraštovaizdžio kompleksus
bei objektus. Numatytas biudžetinis ir savivaldybių finansavimas, priklausomai nuo saugomos
teritorijos steigėjo (valstybės ar savivaldybės), taip pat leidžiama saugomų teritorijų
administracijoms užsiimti ūkine – komercine veikla ir naudoti šias lėšas. Pagal šią saugomų
teritorijų redakciją saugomos teritorijos apsaugos funkcija priskirta Lietuvos Respublikos
Aplinkos apsaugos departamentui ir Kultūros paveldo inspekcijai. Saugomos teritorijos turi būti
įtrauktos į Valstybinį kadastrą, taip pat turi būti sukurtas saugomų teritorijų registras.
II-IX skyriai apima atskiras saugomų teritorijų rūšis ir veiklos jose reglamentavimą.
Įstatymas baigiamas X skyriumi, kur įvardinta teisinė atsakomybė už saugomų teritorijų įstatymo
pažeidimus ir numatytas priverstinis saugomų teritorijų žemės išpirkimas.
Praėjus truputį daugiau nei 7 metams buvo priimta nauja Lietuvos Respublikos Saugomų
teritorijų įstatymo redakcija. Iš esmės jis analogiškas buvusiam, tik daugiau nei dvigubos
apimties. Kadangi mums svarbiausi aspektai yra Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 ir 54
straipsnių vertybių konfliktas, tai šiuo aspektu ir peržvelgsime šių abiejų įstatymų redakcijų
skirtumus.
Niekas neprieštarauja, kad saugomos teritorijos kuriamos siekiant išsaugoti (apsaugoti)
tam tikras vertingas teritorijas. Vertės kriterijus yra diskutuotina sąvoka, nes saugoti ir elgtis
pagal tam tikras taisykles reikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Autorius neginčija
saugomų teritorijų sistemos, kuri yra pasirinkta, tikėkimės, pagal tarptautinius standartus ir yra
įvardinta abiejose saugomų teritorijų įstatymo redakcijose, kuri trumpai bus aptariama vėliau.
Susirūpinimą kelia visiškas žemės savininkų ir naudotojų teisių ignoravimas. Tai iš dalies yra
suprantama, nes pradiniai tikslai forsuojant saugomų teritorijų kūrimą 1991-1993 m. – negrąžinti
turėtos nuosavybės arba sukurti maksimalius apribojimus kuo didesnėje teritorijoje.
Konstitucinis Teismas ne kartą yra pasisakęs, kad nuosavybės teisių suvaržymas galimas tik
įstatymu. ,,Tarp asmens teisių ir laisvių iš vienos pusės ir visuomenės interesų - iš kitos neretai
kyla konfliktų, o kartais atsiranda ir prieštaravimų. Demokratinėje visuomenėje tokie
prieštaravimai sprendžiami derinant skirtingus interesus ir siekiant nepažeisti jų pusiausvyros.
Vienas iš interesų derinimo būdų yra asmens teisių ir laisvių ribojimas. Beje, tokią galimybę
numato ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Pagal šią
Konvenciją ir susiformavusią Europos žmogaus teisių teismo praktiką tokie apribojimai galimi, t.
y. laikomi pagrįstais, jeigu atitinka dvi sąlygas: 1) yra teisėti ir 2) būtinai reikalingi
demokratinėje visuomenėje. Teisėtumo reikalavimas reiškia, kad apribojimai turi būti nustatomi
tik įstatymu, kuris viešai paskelbiamas, o jo normos suformuluojamos pakankamai aiškiai.
Įstatymais apibrėžiant teisių įgyvendinimo ribas, būtina atsižvelgti į atitinkamos teisės (ar
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laisvės) paskirtį bei prasmę ir Konstitucijoje nustatytas jos ribojimo galimybes bei sąlygas.
Ieškant atsakymo į klausimą, ar konkretus ribojimas yra būtinai reikalingas demokratinėje
visuomenėje, pirmiausia reikia išsiaiškinti ribojimo tikslus bei paskirtį, o antra, nustatyti, ar
ribojimo priemonės yra proporcingos siekiamam teisėtam tikslui. Galimi atvejai, kai atitinkamo
ribojimo prasmingumas slypi konkrečios teisės (ar laisvės) prigimtyje arba kai atitinkamais
apribojimais siekiama išvengti kolizijos su kitomis pagrindinėmis teisėmis. Minėtais atvejais
pagrindinių teisių apribojimų pagrįstumas turėtų būti vertinamas sveiko proto ir akivaizdžios
būtinybės kriterijais. Svarbu ir tai, kad dažnai konfliktas kyla iš esmės tarp lygiaverčių
konstitucinių teisinių vertybių, todėl tokiais atvejais atitinkamais apribojimais neturėtų būti
smarkiai pažeidžiama buvusi jų pusiausvyra“ [101].
Jau 1993 m. Saugomų teritorijų redakcijoje 6 straipsnyje numatyti visi įmanomi teisės
aktai, – nuo įstatymo iki nuostatų – kurie reglamentuoja ūkinę veiklą saugomose teritorijose.
Šiame pakete dominuoja Vyriausybės nutarimai arba jos įgaliotos institucijos įsakymai.
Naujojoje redakcijoje atsirado galimybė, bet ne būtinybė (5 str. 3 d.) sudaryti apsaugos sutartis
dėl veiklos apribojimų tarp Vyriausybės įgaliotų institucijų ir žemės savininkų ir naudotojų.
Naujoje redakcijoje sugriežtintas žemės nuosavybės režimas saugomose teritorijose.
Atsirado galimybė paimti žemę iš žemės savininkų arba prieš terminą nutraukti valstybinės
žemės naudojimo teisę. Nėra baigtinio sąrašo, kuriuo bet kokiu atveju tai galima padaryti – 31
str. 2,3 d. teigiama, kad žemė gali būti paimama steigiant tiek rezervatus, tiek statant pažintinius
takus. Visiškai nekalbama apie paimtos žemės teisingo atlyginimo klausimą, kas prieštarauja LR
Konstitucijos 23 straipsnio 3 daliai.
Lyginant seną ir naują Saugomų teritorijų įstatymo redakcijas, naujoje redakcijoje,
manyčiau, žemės savininkų ir naudotojų teisės yra susiaurinamos, pvz., senoje redakcijoje buvo
prievolė pranešti ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius savininkui ar naudotojui apie saugomos
teritorijos steigimą, naujoje redakcijoje teigiama, kad savininkas arba naudotojas turi teisę gauti
informaciją. Suprask, likusiems piliečiams, ne savininkams ar naudotojams, informacija apie
steigiamas saugomas teritorijas neteikiama. Manyčiau, kad tai klaidinga samprata, nes saugomų
teritorijų steigimas neturėtų būti valstybės paslaptis, atvirkščiai, viešose diskusijose turi būti
svarstomas pačios saugomos teritorijos steigimas, jos tikslai, teritorialumas ir kiti visuomenei
svarbūs aspektai. Prie savininkų ir naudotojų teisių priskiriamos ir kompensacijos dėl naujų ar
esamų saugomų teritorijų režimo pakeitimų. Tačiau įstatyme net nėra apibrėžti kompensacijų
skyrimo (neskyrimo) principai ar dydžiai. Tai paliekama spręsti Vyriausybei. Saugomų teritorijų
savininkai ir naudotojai privalo laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie nustato veiklos
apribojimus ir reikalavimus. Dar daugiau, žemės savininkai ir naudotajai negali trukdyti teisės
aktuose numatytais tikslais lankyti arba tvarkyti saugomų kompleksų bei objektų (vertybių),
poilsiaviečių, takų, regyklų, kitų rekreacinių objektų. Manau, kad tokia praktika visiškai
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neleistina, tokiais atvejais tikslingiausi sutartiniai santykiai, kitu atveju grubiai pažeidžiamos
savininkų ir naudotojų teisės.
Senojoje redakcijoje saugomų teritorijų apsaugos kontrolė pavesta Lietuvos Respublikos
Aplinkos apsaugos departamentui ir Kultūros paveldo inspekcijai pagal kompetenciją. Naujos
redakcijos Saugomų teritorijų įstatyme sukurta speciali biudžetinė įstaiga – Valstybinė saugomų
teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau tekste VSTT), steigėja yra Aplinkos
ministerija. Jos tarnybos nuostatai patvirtinti Aplinkos ministerijos įsakymu Nr. 377, 2002-07-23
[86].
Palyginimui išnagrinėtas Latvijos įstatymas

,,Dėl ypač saugomų gamtos teritorijų“

(versta iš: Latvijas Republikas Likums, Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, VSIA
"Latvijas Vēstnesis", 2005 – 2007) [50] . Šis įstatymas savo tikslais ir saugomų teritorijų rūšimis
praktiškai nesiskiria nuo Lietuvos saugomų teritorijų įstatymo, bet saugomų teritorijų rūšių
žymiai mažiau. Tačiau pastebimas esminis skirtumas darbe nagrinėjamuoju aspektu, t.y. pagarba
žemės savininkams, naudotojams ir jų nuosavybei. Pvz., III dalyje apie saugomų teritorijų
kūrimo tvarką yra sakoma, kad privaloma raštiškai informuoti žemės savininką per 1 mėnesį nuo
pasiūlymo dėl saugomos teritorijos kūrimo (11 str.2d). Atskira saugoma teritorija kuriama
atskiru įstatymu. Dokumentų pakete dėl naujos saugomos teritorijos žemės savininkui privaloma
pateikti skaičiavimus dėl kompensacijos dydžio už ūkinės veiklos apribojimus (12 str. 6d.). Dėl
saugomos teritorijos įkūrimo žemės savininkai ir naudotojai turi teisę į mokesčių lengvatas,
kompensacijas ir pašalpas už ūkinės veiklos apribojimą saugomoje teritorijoje bei numatoma
galimybė reikalauti jiems priklausančią žemę pakeisti į lygiavertę valstybės ar savivaldybės
žemę (29 str.). Visos šios priemonės reglamentuojamos atskiru įstatymu. Numatytas žemės
priverstinis nusavinimas dėl saugomų teritorijų teisinio reglamento pastovaus pažeidinėjimo (36
str.). Įstatymo priede įvardintos visos Latvijos saugomos teritorijos, susijusios su europiniu
tinklu ,,Natura 2000“. Prie atskiro įstatymo, kuriuo kuriama nauja saugoma teritorija, pridedamas
Vyriausybės nutarimas, kuriuo patvirtinamas planas su nurodytomis griežtomis teritorijos
ribomis (koordinatėmis).
Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė 2006 m. valstybinio audito ataskaitoje
,,Saugomų teritorijų tinklo ,,Natura 2000“ steigimas Lietuvoje“ nustatė eilę trūkumų. Dėl
apimties stokos pateiksiu tik keletą išvadų, susijusių su nagrinėjama tematika:
,,3. Kadangi kai kurios Buveinių apsaugai svarbios teritorijos daugiau negu metus nuo
įsteigimo neturėjo paskirtos institucijos, kuri vertintų ir teigtų pasiūlymus dėl tvarkymo veiksmų,
jų planavimo ir įgyvendinimo, jose iki 2006-06-15 nebuvo vykdomas efektyvus tvarkymas ir
apsauga.
4. Saugomos teritorijos steigiamos tiek valstybinėse teritorijose, tiek privačiose valdose.
Įsteigtose ir dar tik planuojamose steigti ,,Natura 2000“ teritorijose gali būti ribojama ūkinė
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veikla, dėl to galima rizika, kad ateityje gali susikirsti gamtos išsaugojimo ir naudojimo interesai,
gali kilti problemų dėl žemės ar miško nuosavybės teisių apribojimų.
11. Ne visi žemės savininkai yra informuoti, kad jų privati nuosavybė yra tinklo ,,Natura
2000“ teritorijoje ir kad joje turi būti vykdomos gamtotvarkinės priemonės, gali būti ribojama
ūkinė veikla.
12. Gamtotvarkos planų rengimo ir derinimo procesas yra reglamentuotas, tačiau kai
kurie Gamtotvarkos planai parengti nepakankamai išsamiai, daug kur trūksta informacijos apie
privačios žemės kiekį (jis nenurodomas nei hektarais nei procentais), daugumoje nėra nurodyta
privačių asmenų ar įgyvendinančios institucijos pozicijos dėl gamtotvarkinių priemonių
vykdymo. Tai gali sąlygoti neefektyvų tokių planų įgyvendinimą.
14. Vyriausybė kol kas nepatvirtino Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų parengtos
kompensacijų žemės ūkio veiklos subjektams mokėjimo tvarkos, todėl nėra pagrįsto įsitikinimo,
kad kompensacijos bus pradėtos mokėti 2007 metais. Tai gali turėti neigiamos įtakos efektyviam
naujų saugomų teritorijų steigimui ir Gamtotvarkos priemonių vykdymui žemės ūkio veiklos
subjektų teritorijose“ [43].
Plačiau galima susipažinti Valstybės kontrolės interneto puslapyje: www.vkontrole.lt
1.4. Saugomų teritorijų sistema Lietuvos Respublikoje
Pagal Saugomų teritorijų įstatymo 2001 m. redakcijos 4 straipsnį, saugomų teritorijų
sistemą sudaro:
,,1. Saugomų teritorijų sistemą sudaro šios saugomų teritorijų kategorijos:
1) konservacinės apsaugos prioriteto teritorijos. Šiai kategorijai priskiriami šie saugomų
teritorijų tipai: rezervatai, draustiniai ir paveldo objektai;
2) atkuriamosios apsaugos prioriteto teritorijos. Šiai kategorijai priskiriami šie saugomų
teritorijų tipai: atkuriamieji sklypai, genetiniai sklypai;
3) ekologinės apsaugos prioriteto teritorijos. Šiai kategorijai priskiriamos ekologinės
apsaugos zonos;
4) kompleksinės saugomos teritorijos. Šiai kategorijai priskiriami šie saugomų teritorijų
tipai: valstybiniai parkai – nacionaliniai ir regioniniai parkai, biosferos stebėsenos (monitoringo)
teritorijos – biosferos rezervatai ir biosferos poligonai.
2. Šio Įstatymo 24 straipsnyje nustatyta tvarka Lietuvos saugomoms teritorijoms ar jų
dalims gali būti suteikiamas Europos Bendrijos svarbos specialių saugomų teritorijų statusas:
1) buveinių apsaugai svarbios teritorijos, kuriose siekiama palaikyti ar atkurti natūralių
buveinių tinkamą apsaugos būklę, prisidėti prie Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“
sukūrimo;
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2) paukščių apsaugai svarbios teritorijos, kuriose siekiama išsaugoti natūralias paukščių
rūšių buveines, laukinių paukščių rūšių populiacijas jų paplitimo arealuose, atkurti sunaikintus
laukinių paukščių rūšių biotopus, išsaugoti migruojančių paukščių rūšių perėjimo, šėrimosi,
mitybos, poilsio ir migracijų susitelkimo vietas.
3. Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo konvencijos nustatyta tvarka vertingiausioms
Lietuvos teritorijoms gali būti suteikiamas išskirtinės pasaulio paveldo vietovės statusas.
4. Gamtinio pobūdžio saugomas ir kitas ekologiškai svarbias teritorijas, užtikrinančias
kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, į krašto tvarkymą subalansuojančią bendrą sistemą jungia
gamtinis karkasas.“
Skirtinga saugomos teritorijos kategorija lemia nuosavybės santykių, režimo ir veiklos
sąlygas toje teritorijoje. Šiandieninis Lietuvos saugomų teritorijų suskirstymas kategorijomis
nėra pagrįstas bendra požymių sistema, todėl nėra užtektinai aiškus. Vien iš saugomos teritorijos
pavadinimo paprastai negalima nustatyti, kokia toje teritorijoje galima nuosavybės forma, režimo
griežtumas ir kokios leidžiamos ar skatinamos žmonių veiklos rūšys.
Turbūt vienintelė saugomos teritorijos forma - rezervatas reiškia, jog čia galima tik
valstybinė žemės nuosavybė, čia nustatytas pats griežčiausias teritorijos režimas, čia uždraustas
verslas (išskyrus vietos gyventojų ribotas uogavimo ir grybavimo sąlygas gamtiniuose
rezervatuose ir objektų pritaikymą lankyti bei eksploatuoti - kultūriniuose rezervatuose).
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos saugomų teritorijų
sistemą pristato savo tinklalapyje [45]:
Bendrąją saugomų teritorijų sistemą sudaro:
•

Konservacinio prioriteto saugomos teritorijos, kuriose saugomi unikalūs arba

tipiški gamtinio bei kultūrinio kraštovaizdžio kompleksai ir objektai. Joms priskiriami rezervatai
(gamtiniai ir kultūriniai), draustiniai bei gamtos ir kultūros paveldo objektai (paminklai).
•

Ekologinės apsaugos prioriteto saugomos teritorijos, išskiriamos norint išvengti

neigiamo poveikio saugomiems gamtos ir kultūros paveldo kompleksams bei objektams arba
neigiamo antropogeninių objektų poveikio aplinkai. Šiai kategorijai priskiriamos ekologinės
apsaugos zonos.
•

Atkuriamosios apsaugos saugomos teritorijos, skiriamos gamtos išteklių

atsistatymui, pagausinimui bei apsaugai. Joms priskiriami atkuriamieji ir genetiniai sklypai.
•

Kompleksinės

saugomos

teritorijos,

kuriose

sujungiamos

išsaugančios,

apsaugančios, rekreacinės ir ūkinės zonos pagal bendrą apsaugos, tvarkymo ir naudojimo
programą. Joms priskiriami valstybiniai (nacionaliniai ir regioniniai) parkai bei biosferos
monitoringo teritorijos (biosferos rezervatai ir biosferos poligonai).
Lietuvos saugomų teritorijų sistemos sudėtinės dalys
(pagal LR Saugomų teritorijų įstatymą)
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Saugomų
teritorijų kategorijos

Saugomų teritorijų tipai

Gamtiniai
Kultūriniai
geologiniai,
geomorfologiniai,
pedologiniai, hidrografiniai,
Gamtiniai telmologiniai, talasologiniai,
botaniniai, zoologiniai,
botaniniai-zoologiniai,
Draustiniai
genetiniai
archeologiniai,
Kultūriniai istoriniai, etnokultūriniai,
Konservacinės
urbanistiniai/ architektūriniai
apsaugos prioriteto
kraštovaizdžio,
teritorijos
Kompleksiniai
kartografiniai
geologiniai,
geomorfologiniai,
Gamtos
hidrografiniai,
paveldo
hidrogeologiniai, botaniniai,
zoologiniai
Paveldo
objektai/ paminklai
archeologiniai,
mitologiniai/istoriniai,
Kultūros
memorialiniai,
paveldo
architektūriniai/inžineriniai,
dailės
•
Bendrosios ekologinės apsaugos
(miestų ir kurortų, pajūrio ir laukų, požeminių
vandenų (vandenviečių) paviršinio vandens
telkinių, agrarinių takoskyrų, intensyvaus karsto
apsaugos);
•
Buferinės apsaugos (valstybinių
parkų, rezervatų ir draustinių, paveldo objektų
apsaugos);
•
Fizinės apsaugos (paveldo objektų,
Ekologinės
Ekologinės valstybinio geodezinio pagrindo punktų, elektros
apsaugos prioriteto
apsaugos zonos linijų, dujotiekių ir naftotiekių, ryšių linijų bei kitų
teritorijos
infrasrtuktūros objektų apsaugos);
•
Regimosios (vizualinės) apsaugos
(paveldo objektų, astronomijos observatorijų,
aerodromų bei kitų infrasrtuktūros objektų
apsaugos);
•
Sanitarinės apsaugos (gamybinių ir
komunalinių objektų, žemės ūkio įmonių bei kitų
ūkio ir infrasrtuktūros objektų apsaugos).
Rezervatai

Atkuriamosios
apsaugos prioriteto
teritorijos

Uogynų, grybynų, vaistažolynų, gyvūnijos,
Atkuriamieji
durpynų, požeminio vandens, kt. atsinaujinančių
sklypai
ištekliams atkurti
Sėkliniams medynams ir kt. rūšių
Genetiniai
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natūraliems genetiniams ištekliams išlaikyti
istoriniai
nacionaliniai
Valstybiniai
nacionaliniai
parkai
Kompleksinės
regioniniai
istoriniai regioniniai
saugomos teritorijos
biosferos rezervatai
Biosferos
monitoringo
biosferos poligonai
teritorijos
Pastaba. Tamsiau pažymėtos svarbiausios saugomų teritorijų kategorijos,
sklypai

sudarančios ypač saugomų teritorijų sistemą.
Dėl savo svarbos konservacinio prioriteto ir kompleksinės saugomos teritorijos
vadinamos ypač saugomomis teritorijomis. Šiuo metu ypač saugomų teritorijų sistema užima
virš 998 tūkst. ha, t.y. apie 15,3 % šalies ploto.
Tarptautinės svarbos saugomos teritorijos Lietuvoje
Pasaulio paveldo
teritorijos, (UNESCO, 1972)
Vilniaus senamiestis
(1994 m.)
Kuršių nerijos
nacionalinis parkas (2000 m.)
Valstybinis Kernavės
kultūrinis rezervatas (pateikta
paraiška)
Trakų istorinis
nacionalinis parkas (pateikta
paraiška)

Tarptautinės svarbos
šlapžemės, (Ramsar, 1971)
Čepkelių Valstybinis
rezervatas (1993 m.)
Kamanų Valstybinis
rezervatas (1993 m.)

Baltijos jūros
saugomų teritorijų sistema,
(HELCOM, 1974)
Kuršių nerijos
nacionalinis parkas (1994 m.)
Pajūrio regioninis
parkas (1994 m.)

Viešvilės Valstybinis
rezervatas (1993)
Žuvinto biosferos
rezervatas (1993 m.)
Nemuno deltos
regioninis parkas (1993 m.)

Nemuno deltos
regioninis parkas (1994)

Siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos (ES) direktyvų Dėl laukinių paukščių
apsaugos (79/409/EEC) ir Dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos
(92/43/EEC) reikalavimus, Lietuvoje yra plėtojamas NATURA 2000 teritorijų tinklas. NATURA
2000 teritorijos bus integruotos į dabartinę nacionalinę saugomų teritorijų sistemą. Yra numatyta,
kad iki 2004 m. bus įsteigtos paukščių apsaugai svarbios teritorijos ir patvirtintas galutinis
sąrašas teritorijų, svarbių buveinių apsaugai. Įgyvendinant NATURA 2000 teritorijų tinklą
Lietuvoje, siūloma įsteigti:
•

90 teritorijų svarbių paukščių apsaugai, pagal ES Paukščių direktyvą;

•

300 teritorijų svarbių buveinių apsaugai, pagal ES Buveinių direktyvą.
Lietuvos saugomų teritorijų privalumai:

Įvairumas
Reprezentatyvumas

steigiamos įvairių kategorijų ir rūšių saugomos teritorijos;
reprezentuojama visa kraštovaizdžio ir biologinė įvairovė,
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būdingi ir unikalūs kompleksai;
saugomi tiek gamtiniai (negyvosios ir gyvosios gamtos), tiek
Kompleksiškumas
ir kultūriniai kompleksai bei objektai;
steigiamos pakankamo dydžio saugomos teritorijos, galinčios
Pakankamumas
užtikrinti vienų ar kitų kompleksų išsaugojimą;
saugomos teritorijos pagal galimybes išdėstomos tolygiai
Tolygumas
šalies ar regiono teritorijoje;
atskiros grandys (saugomos teritorijos) sujungiamos
Susietumas
geoekologiniais bei biomigraciniais ryšiais.
Saugomų teritorijų kategorijos pagal kiekį, plotą ir procentinę sudėtį šalies teritorijos
atžvilgiu pavaizduotos prieduose, lentelė Nr. 2. Saugomų teritorijų ploto pasiskirstymas pagal
kategorijas procentais iliustruojamas prieduose, lentelė Nr. 3. Saugomų teritorijų žemėlapis
pateiktas taip pat prieduose, lentelė Nr. 4.
2 SKYRIUS
TEISINIS REGLAMENTAVIMAS SAUGOMOSE TERITORIJOSE
2.1. Socialiniai pokyčiai ir vertybės
Sunku būtų trumpai apibūdinti bent per paskutinį šimtmetį vykusius socialinius pokyčius.
XX a. būdinga katastrofiškos istorijos, gilus socialinis konfliktas, ypač amžiaus pradžioje ir
viduryje. Svarbu tampa ir evoliucija ir revoliucija bei jų sąveika. XX a. pabaigos socialiniai
pokyčiai būdingi Europos rytinei ir vidurinei daliai, susiję su totalitarinės sistemos žlugimu.
Socialinio irimo, vertybių žlugimo aspektai būdingi XX a. Vakarų civilizacijai. Istorikai tai
apibūdina kaip vienos epochos pabaigą, kitos pradžią. Ta pradžia susijusi su globaliniais
procesais ir visų pirma pasireiškia ekonominiuose, moksliniuose ir kultūriniuose ryšiuose, kurie
apima atskiras šalis, regionus ir visą pasaulį. Suprantama, tai glaudžiai susiję ir su teise. XX
amžiuje religija tapo privačiu reikalu, o teisė tapo praktinio tikslingumo problema. Ryšys tarp
religijos ir teisės praktiškai buvo nutrauktas. Teisės užduotis naujoje epochoje gerai apibūdina
Haroldas J. Bermanas:
,,Mums būtina įveikti teisės susiaurinimą iki techninių įgūdžių, reikalingų atlikti kokiam
nors darbui, rinkinio; būtina įveikti teisės atskyrimą nuo istorijos; būtina įveikti visos mūsų teisės
tapatinimą su nacionaline teise ir visos teisės istorijos tapatinimą su nacionaline teisės istorija;
būtina įveikti išskirtinai politinės ir analitinės (,,pozityvizmo“) arba išskirtinai istorinės ir
socialinės-ekonominės (,,istorinės mokyklos“, ,,socialinės teisės teorijos“) jurisprudencijos
klaidas. Mums reikalinga jurisprudencija, apimanti visas šias tris tradicines mokyklas ir išeinanti
už jų ribų. Tokia vientisa jurisprudencija pabrėžtų , kad įstatymu turi būti tikima, kitaip jis nebus
veiksmingas; toks santykis su įstatymu apima ne tik protą, bet ir jausmus, intuiciją bei tikėjimą;
jis apima pilnatvišką socialinį įsipareigojimą“ [6].
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Ši mintis turėtų būti pagrindas mūsų teisininkams, praktiškai labai sunkiai
besivaduojantiems iš totalitarizmo klišių ir šablonų. Ypač tai aktualu naujai besiformuojančioje
administracinėje teisėje. Sudėtingiausia, mano manymu, tiek visuomenėje, tiek valstybės
valdyme, pereiti į naują valstybės sampratą, pagrįstą Vakarų teisės tradicijomis, ir pripažinti
individo, ne valstybės, pirmumą. Ne piliečiai valstybei, kaip teigė totalitarizmas, bet valstybė
piliečiui. Manyčiau, ši esminė transformacija labiausiai ir šlubuoja revoliucinius socialinius
pokyčius patiriančiose Rytų ir Vidurio Europos valstybėse bei Lietuvoje. Suprantama, kad,
keičiantis vertybių skalei, keičiasi ir socialinių procesų lygmenys į viešąjį ir privatų. Viešuosius
ir privačius interesus derinti pavedama valstybei, kurios kūrimas pavedamas ,,Tautai per
demokratiškai išrinktus savo atstovus“. [51] Kita vertus, kaip teigia Alfonsas Vaišvila: ,,Teisėtas
privatus interesas negali būti priešinamas viešajam arba bendrajam interesui, nes kiekvienas
interesas, jeigu tik jis teisinis, kartu yra ir viešas, ir bendras; jis – viešas, nes bendras, o bendras,
nes įgyvendinamas pagal subjektinių teisių ir pareigų vienovę, vadinasi, suderintas su artimo
nauda. Privataus intereso turėtojas, norėdamas legalizuoti (išviešinti) savo interesą, privalo
vykdyti kitiems asmenims atitinkamas pareigas – teikti tam tikrą gėrį kitų asmenų teisėms
(interesams). Privati teisė, kaip subjektinių teisių ir pareigų vienovė, yra interesų privatumo ir
bendrumo (viešumo) vienovės išraiška“ [41].
Nors teisės skirstymas į viešąją ir privačią siekia Romos teisę, tačiau teisinės valstybės
sampratoje ,,...tokį teisės šakų skirstymą sunku laikyti esminiu, nes tiek viešoji, tiek privačioji
teisė remiasi ta pačia teisės samprata, valstybės institucijos, kaip ir piliečiai, pavaldžios tiems
patiems įstatymams ir teisės principams, valstybė taip pat atsakinga už padarytą žalą savo
piliečiams kaip ir patys piliečiai vienas kitam ir valstybei; abejotinas ir pats interesų skirstymas į
,,viešuosius“ ir ,,privačius“, nes demokratinė visuomenė, kurioje teisė suprantama kaip
subjektinių teisių ir pareigų vienovė, įveikia viešųjų (bendrųjų) ir privačių interesų priešpriešą,
nes viešieji reikalai taip pat yra piliečių reikalai (privatūs), kaip ir visi privatūs, jeigu tik jie įgyja
teisių ir pareigų vienovės pavidalą. Demokratinėje visuomenėje sunku įsivaizduoti valstybės
interesus, kurie kartu nebūtų ir pačių piliečių interesai. Jeigu tokie interesai atsirastų, tai jų
negalima būtų laikyti teisėtais, nes demokratinėje visuomenėje ,,valstybės įstaigos tarnauja
žmonėms“ (Konstitucijos 5 str.). Tik ,,valdininkų valstybėje“ valstybės interesai nesutampa su
piliečių interesais“ [41], gal todėl šiuo metu populiari frazė ,,viešasis interesas“ yra sunkiai
apibrėžiama.
Vykstant giliems socialiniams pokyčiams, keičiantis vertybių skalei ir hierarchijai joje,
taikant Lietuvai į demokratinių valstybių šeimą bei norint sukurti pilietišką, aktyvią visuomenę,
teisėkūroje būtina atsižvelgti į socialines šaknis visuomenėje. Būtina plėtoti žmogaus teisių ir
laisvių apsaugą, suvaldyti valdžios siekį teisę naudoti tik kaip savo įrankį. Norint pasiekti
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išvardintų tikslų, būtina plėtoti teisinį pliuralizmą įtraukiant į teisėkūrą nevyriausybines
organizacijas ir bendrijas, pasitelkiant mokslo institucijas ir net atskirus aktyvesnius piliečius.
2.2. Veiksmingo administravimo teoriniai aspektai
Kalbant apie veiksmingo administravimo teorinius aspektus, reikėtų pradėti nuo
šiuolaikinės teisės sampratos apskritai. Bet kurio žmogaus interesas - apsaugoti savo vertybes ir
interesus visuomenėje nuo kitų žmonių ar valstybės neigiamo poveikio. Žinoma, kiekvieno
atskiro žmogaus vertybių skalės skiriasi, tačiau egzistuoja pakankamai tiksliai apsibrėžtos
bendrosios vertybės (gyvybė, sveikata, turtas ir kt.). kaip teisingai pastebi A. Vaišvila, ,,Ši
vertybiškai suvokto intereso ir pastangos jį apsaugoti intuicija kaip tik ir lemia pradinę teisės
struktūrą – du jos lygmenis, arba elementus: 1) vertybinį; ir 2) norminį (valinį). Vertybinis teisės
lygmuo - tai asmens įsisąmoninti egzistenciniai interesai – vertybės, kurias jis nori apsaugoti,
susikurti ar įsigyti norminant savo ir kitų asmenų ar institucijų elgesį.“ [41] ,,Norminis (valinis)
teisės lygmuo ar elementas – tai subjektyvus asmens reikalavimas pagarbos savo egzistencinėms
vertybėms (teisės objektui). Tas reikalavimas yra adresuotas kitiems individams, kad jie
susilaikytų nuo žalingo elgesio tos vertybės atžvilgiu, neliestų jos arba netrukdytų teisėtai įsigyti,
susikurti, ja naudotis, disponuoti.“ [41] Iš čia kyla teisės apibrėžimas: ,,Teisė – tai pagarbos
reikalavimas ir įsipareigojimas pagarbai, arba filosofijos kategorijomis: teisė – tai egoizmo ir
altruizmo vienovė, o teisės terminais – subjektinių teisių ir pareigų vienovė“ [41].
Kitaip sakant, nėra teisių be pareigų ir nėra pareigų be teisių. Teisės, atskirtos nuo
pareigų, virsta privilegijomis, pareigos, atskirtos nuo teisės, virsta prievolėmis. Pagrindinis
žmonių teisių santykinumas visuomenėje yra susitarimas ir šio susitarimo vykdymas. Pasak A.
Vaišvilos, ,,Teisių ir pareigų vienovė apsaugo individą nuo vergavimo visuomenei (pareigų
absoliutinimo), o visuomenę – nuo konkretaus individo agresijos (teisių absoliutinimo). Šia
vidine pusiausvyra teisė atneša į žmonių tarpusavio santykius santarvę ir socialinę rimtį, o
privilegija teisių ir pareigų nedarna – konfliktą ir destrukciją. Teisė jungia visuomenę,
privilegijos – ardo iš vidaus.“ ,,Šiuo atžvilgiu teisių ir pareigų vienovė yra prigimtinė, o ne
nustatyta valstybės; ji kyla ne iš valstybės valios, o iš pačių piliečių abipusių pastangų užtikrinti
savo teisių saugumą ir plėtrą remiantis lygiateisiškumu ir lygiaverčiais mainais. Tai pačių
piliečių, laikančių save lygiateisiais, kūrinys. Tokia teisės samprata kaip tik ir vadinama pilietine
arba societarine“ [41].
Dikė – graikų mitologijoje teisybės ir sąžiningo teismo sprendimo ir teisių pagal
papročius ir įstatymų deivė. Dikė artimai identifikuota su Dikajosine (teisingumas) ir Praksidike
(teisingumo kvietėja) .
Temidė – deivė įstatymų saugotoja [27] Dzeuso ir Temidės vaikas Dikė – teisingumas
visiems. Manau, kad Dikės kaip visuotino teisingumo įvaizdis be reikalo pamirštas, nes Temidės
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idėja – raištis ant akių simbolizuoja bešališkumą sprendimuose, kalavijas ir svarstyklės rankose –
blogio ir gėrio svėrimas bei neišvengiamas atpildas – labiau tinka vykdant įstatymus nei juos
kuriant. Dikės visuotino teisingumo idėja turėtų būti prioritetinė leidžiant įstatymus. Toli gražu
ne visi įstatymai sietini su subjektyvinėmis žmonių teisėmis bei jų realizavimu turi teisingumo
pradą. Demokratinėje visuomenėje teisės normų kūrimas ir įgyvendinimas turi siekti geresnės
žmonių teisių ir laisvių apsaugos, kaip jau minėta – pareigų ir teisių vienovės. ,,Todėl jau
teisėkūros lygiu reikia pagrįstai suprasti: kokių socialinių tikslų siekiama išleidžiant vienas arba
kitas teisės normas; kokių sąnaudų reikės tam įgyvendinti; ar jų socialinis veikimas nesukels
visuomenės narių pasipriešinimo, dėl kurio teisės normos bus menkai veiksmingos arba apskritai
neveiksmingos. Taigi teisės politika ir teisės veiksmingumas – dvi susijusios temos, apimančios
teisės socialinio veikimo atsiradimo pagrįstumą ir su juo susijusį teisės normų įgyvendinimo
rezultatų reikšmingumą“ [36].
Administracinėje teisėje ypač svarbu, kad priimtos taisyklės teisės aktų pagrindu būtų
socialiai pagrįstos ir veiksmingos įgyvendinimo prasme. Vien pareigų užkrovimas virsta
pavergimu, o teisių suabsoliutinimas virsta privilegijomis.
Teisės sociologinis aspektas šiais laikais jau ne privilegija, bet būtinybė. Priešingu atveju,
naudojant tik teisinį pozityvizmą ir laikantis etatinio požiūrio neišvengiamai gilinamas konfliktas
tarp administracinio aparato veiklos ir subjektinę teisę realizuojančios visuomenės narių.
Manyčiau, mūsuose tik teisiniu pozityvizmu besivadovaujantis valstybės valdymas nekelia teisės
aktų paskirties įvertinimo problemos. Administravimo subjektams svarbiausia teisės aktų
įgyvendinimo lygis. Iš esmės tik pagal šį rodiklį ir vertinamos administracinės institucijos.
Blogas, socialiai neteisingas teisės aktas bei uolus jo vykdymas supriešina visuomenę su
administracinėm institucijom, skatina visuomenės teisinį nihilizmą ir, manau, padaro didesnę
žalą visai teisinei sistemai nei tokio teisės akto nebuvimas. Taigi veiksmingais teisės aktai gali
būti tik tokie, kurie kuriami ne pasiremiant vienų ar kitų grupių interesais arba ,,puikiomis“
idėjomis, o praėję socialinių poveikių ir padarinių vertinimo procedūrą. Profesorius V.
Šlapkauskas, kalbėdamas apie teisės politiką ir teisės veiksmingumą pateikia vertinimo
procedūrą lentelėje:
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Vertinimo žingsniai

Analitinės operacijos

1. Problemos
1. Apibrėžti lygį, kuriuo bus vertinami politikos arba programos
masto apibrėžimas
projekto socialiniai padariniai: valstybinis, regioninis, vietos savivaldos
lygis.
2. Apibrėžti socialinių poveikių srities ribas, laiko trukmę.
2.Problemos
1.Suformuluoti šios problemos sprendimu siekiamus tikslus.
nustatymas
2.Apibrėžti suinteresuotas socialines grupes (klientų grupes),
kurios patirs poveikius, ir įvertinti jų poreikius.
3.Apibrėžti vertinimo kriterijus, kurie bus toliau taikomi. Tai
suinteresuotų šalių vertybinės nuomonės apie tai, ką jie supranta kaip
naudingus ir nepageidautinus socialinius padarinius.
3.Problemos
1.Apibrėžti protingų alternatyvų, kurios atitinka poveikių
sprendimo alternatyvų (padarinių) subjektų interesus, rinkinį.
suformulavimas
2.Apibrėžti su valdžia susijusio įsikišimo agentus, būdus ir
išteklius.
3.Atlikti galimų ekonominių ir ekologinių padarinių, kuriuos
gali sukelti antriniai socialiniai poveikiai, analizę.
4.Poveikių
1.Atrinkti ir sugrupuoti poveikių kategorijas pagal tipus ir
profilio parengimas
išreikšti per socialinius indikatorius (rodiklius).
2. Išmatuoti (atskleisti) socialinių indikatorių dabartinę reikšmę.
3. Sukurti socialinių poveikių profilį.
5.Projekcija
1.Apibrėžti dėl socialinių poveikių įvykusių permainų esmę ir
kiekybinius parametrus, kai įgyvendinamas vienas arba kitas
alternatyvus sprendimas (socialinių poveikių trendo analizė).
2.Įvertinti laukiamų socialinių padarinių tikimybės laipsnį.
6.Įvertinimas I
1.Palyginti alternatyvas.
(assessment)
Kokią
2.Apibrėžti socialinių poveikių, kuriuos sukels alternatyvių
reikšmę tai turi?
sprendimų įgyvendinimas, skirtumus (ir padarinių požiūriu).
7.Įvertinimas II
1.Apibrėžti ekspertų santykį su galimais socialiniais poreikiais
(evaluation)
(padariniais).
2.Atlikti pakartotinę suinteresuotų socialinių grupių ir jų
poreikių analizę.
3.Iš naujo suformuoti socialinių poveikių (padarinių vertinimo
kriterijus).
4.Apibrėžti kriterijų hierarchiją pagal svarbą.
5.Išskirti geriausias alternatyvas, kuriose optimali palankių ir
nepageidautinų socialinių poveikių pusiausvyra.
8.Nepageidauti
1.Išanalizuoti neišvengiamus neigiamus socialinius poveikius
nų socialinių padarinių (padarinius).
minimalizavimas
2.Apibrėžti galimas kompensacines priemones.
3.Įvertinti tikėtiną kompensacinių priemonių veiksmingumą.
9.Stebėsena
1.Išmatuoti faktinius socialinius poveikius (padarinius) ir
palyginti juos su numatytaisiais.
2.Užtikrinti valdymo grįžtamąjį ryšį ir informuoti suinteresuotas
socialines grupes apie lyginimo rezultatus.
Prisiminus VSTT ,,problemas“ ir P. Kavaliausko tikslus – sustabdyti privataus intereso
veržimąsi į vertingiausias Lietuvos vietas, Saugomų teritorijų kūrimo istorija visiškai netelpa į
čia aprašomą sociologinį teisės aspektą. Beveik dvidešimties metų istorija pilna pavyzdžių, kaip
neturėtų būti organizuojamos ir valdomos saugomos teritorijos. Taigi visiškai teisus profesorius
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V. Šlapkauskas teigdamas: ,,Nagrinėjant teisės socialinio veiksmingumo semantinę reikšmę,
reikia pabrėžti, kad pati teisė yra viena svarbiausių demokratinės visuomenės vertybių, kurios
paskirtis – apsaugoti žmogaus teises bei laisves ir laiduoti teisinės visuomenės gyvenimo
kokybės raidos sąlygas. Vadinasi, teisės socialinio veiksmingumo sąvoka apima ne tik tokių
planuotų rezultatų, kurie neprieštarauja pačios teisės socialinei paskirčiai, siekimą, bet ir gavimą
tokių šalutinių rezultatų, kurie nesukelia neigiamų padarinių, nepakerta visuomenės narių
tikėjimo pagrindinėmis socialinėmis vertybėmis. Teisės socialinis veiksmingumas – tai tas
tikrasis žmogaus teisių saugos, socialinio stabilumo laipsnis (padariniai), kurį lemia visa teisinio
poveikio žmonių elgesiui priemonių sistema“ [36].
2.3. Teisės aktų ir draudimų gausa saugomose teritorijose
Nuosavybės santykius, veiklą saugomose teritorijose, jų apsaugos, tvarkymo, planavimo
ir kontrolės organizavimą, taip pat atsakomybę už pažeidimus saugomose teritorijose
reglamentuoja daugelis norminių aktų. Plačiausiai visuomeninius santykius saugomose
teritorijose reguliuoja specialus Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas. Siauresne
apimtimi atskiras visuomeninių santykių grupes šiose teritorijose reglamentuoja Lietuvos
Respublikos Konstitucija (47 str.) [51], Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo
konstitucinis įstatymas [52], Žemės [66], Žemės reformos [67], Aplinkos apsaugos [70],
Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos [71], Miškų [61], Teritorijų planavimo [74], Statybos
[73], Turizmo [75] įstatymai.
Konkrečias saugomas teritorijas, jų dalis ar zonas reglamentuoja:
,,2) saugomų teritorijų nuostatai;
3) saugomų teritorijų planavimo dokumentai;
4) saugomų teritorijų, jų zonų, teritorijos dalių ar paveldo objektų tipiniai ir (ar)
individualūs apsaugos, taip pat saugomų teritorijų regioniniai architektūriniai reglamentai,
įskaitant laikinus reglamentus;
5) apsaugos sutartys, kurios gali būti sudaromos dėl veiklos apribojimų saugomose
teritorijose, konkrečių žemės, miško bei vandens telkinio naudojimo sąlygų nustatymo“.
Norminių aktų gausa, jų teisinis nevienareikšmiškumas (vienų aktų viršenybė prieš kitus)
ir ypač normų turinio lingvistinė įvairovė kelia nemažai praktinių problemų, taikant norminius
aktus ir naudojantis jų interpretacinėmis galimybėmis, kai sprendžiami žemės nuosavybės,
statybų, veiklos reikalai saugomose teritorijose.
Teisinio reguliavimo problemas sąlyginai galima suskirstyti į teisinės kolizijos problemas
ir uždelsto reglamentavimo problemas. Teisinės kolizijos problemoms būdinga tai, kad to paties
hierarchinio lygmens norminiai aktai (pvz., įstatymai) skirtingai reglamentuoja tuos pačius
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visuomeninius santykius, sukurdami jų prieštaringumo atmosferą, kartu dažnai supriešindami ir
tų santykių dalyvius, pvz., pilietį ir viešojo administravimo subjektą.
Panagrinėkime privačios nuosavybės į žemę saugomoje teritorijoje įsigijimo galimybę
pagal skirtingų įstatymų normas. Antai, Žemės įstatymo 6 str. ,,Lietuvos valstybei išimtine
nuosavybės teise priklausanti žemė“ nustato taip:
,, Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklauso žemė, įstatymų ir Vyriausybės
nustatyta tvarka priskirta:
1) valstybinės reikšmės keliams ir viešojo naudojimo geležinkeliams;
2) pajūrio juostai (įskaitant Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją), išskyrus žemės
sklypus, įsigytus privačion nuosavybėn iki Pajūrio juostos įstatymo įsigaliojimo;
3) valstybiniams rezervatams ir rezervatinėms apyrubėms;
4) valstybinės reikšmės miškams ir parkams;
5) valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektams;
6) valstybinės reikšmės vidaus vandenims;
7) teritoriniams vandenims;
8) Lietuvos Respublikos valstybinių jūrų uostų teritorijai;
9) pasienio juostai (žemei ir vandenims, kuriais eina pasienio juosta).
Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančios žemės įsigyti savivaldybių ar
privačion nuosavybėn negalima“. Jos naudojimo sąlygas nustato įstatymai ir poįstatyminiai
aktai.
Žemės reformos įstatymo 13 str. ,,Neprivatizuojama žemė“ nustato taip:
Žemė neprivatizuojama, jeigu ji:
,,1) užimta valstybės ir savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo geležinkelių, jūrų uostų,
aerodromų; užimta karinių dalinių ir skirta valstybės sienos apsaugai; yra naudingųjų iškasenų
naudojamų telkinių teritorijoje. Išžvalgytų naudingųjų iškasenų nenaudojamų telkinių teritorijoje
(išskyrus žemės grąžinimą natūra, taip pat privatizuojamus namų valdų bei asmeniniam ūkiui
suteiktus žemės sklypus) esanti žemė privatizuojama pagal atskirus Vyriausybės nutarimus;
2) užimta bendroms gyventojų ar kitoms visuomenės reikmėms naudojamų teritorijų
(gatvių, aikščių, skverų, kapinių, vandenviečių ir kt.). Šių žemės sklypų (teritorijų) plotai ir ribos
nustatomi teritorijų planavimo dokumentuose;
3) suteikta mokslo ir studijų institucijoms, šių institucijų įsteigtoms viešosioms įstaigoms,
organizuojančioms praktinį mokymą ir tyrimus, profesinio mokymo, valstybinėms socialinės
globos bei rūpybos įstaigoms, valstybinėms įstaigoms ir organizacijoms, valstybiniams
specializuotiems sėklininkystės, veislininkystės ūkiams bei specializuotą veislininkystės ir
sėklininkystės veiklą vykdančioms valstybės kontroliuojamoms akcinėms bendrovėms ir
uždarosioms akcinėms bendrovėms, kuriose valstybei priklauso daugiau kaip 1/2 akcijų;
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4) yra miestų teritorijų dalyse, kurios įrašytos į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų
kultūros vertybių registrą (kultūros vietovių sąrašą), taip pat yra buvusių dvarų sodybų - istorijos
ir kultūros paminklų teritorijose, išskyrus šiose teritorijose esančius žemės sklypus prie privačių
gyvenamųjų namų ir kitų namų valdos statinių;
5) yra valstybinių rezervatų, nacionalinių ir regioninių parkų rezervatų, Kuršių nerijos
nacionalinio parko teritorija;
6) yra valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų teritorija, išskyrus
šioje teritorijoje esančius žemės sklypus prie privačių gyvenamųjų namų ir kitų namų valdos
statinių;
7) priskirta Lietuvos Respublikos pajūrio juostai;
8) suteikta tarnybinėms daloms;
9) užimta pramoninių žuvininkystės tvenkinių (išskyrus grąžinamus natūra);
10) yra valstybinės reikšmės vandens telkiniuose esančios salos (išskyrus natūra
grąžinamas salas)“.
Saugomų teritorijų įstatymo 31 str. ,,Žemės nuosavybė saugomose teritorijose“ nustato
taip:
,,1. Rezervatų ir Kuršių nerijos nacionalinio parko žemė yra išimtinė valstybės
nuosavybė. Kitose saugomose teritorijose žemės nuosavybė yra valstybinė ir (ar) privati.
2. Rezervatams steigti žemė Žemės įstatymo nustatyta tvarka gali būti paimama iš
privačios žemės savininkų arba prieš terminą nutraukiama valstybinės žemės naudojimo teisė bei
valstybinės žemės nuomos sutartis.
3. Žemė, reikalinga specialioms gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir
objektų (vertybių) apsaugos programoms įgyvendinti bei visuomenės poreikiams tenkinti
(poilsiavietėms, specialiems poilsio parkams, pažintiniams takams, rekreacinei infrastruktūrai ir
kt. įrengti), iš privačios žemės savininkų gali būti paimama arba tam tikslui valstybinės žemės
naudojimo teisė bei valstybinės žemės nuomos sutartis prieš terminą nutraukiama Žemės
įstatymo nustatyta tvarka.
4. Valstybinių rezervatų, valstybinių parkų ir biosferos rezervatų direkcijos valdo ir
naudoja joms suteiktą valstybinę žemę patikėjimo teise.
5. Nuosavybės teisių į žemę, miškus ir vandens telkinius atkūrimo tvarką ir sąlygas
saugomose teritorijose nustato Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymas.
6. Saugomose teritorijose nuosavybės teisės į žemę, miškus ir vandens telkinius gali būti
atkuriamos, žemės sandoriai sudaromi tik laikantis įstatymų nustatytų žemės, miškų ir vandens
telkinių naudojimo apribojimų, sąlygų ir reikalavimų, saugomų teritorijų nuostatų ir šių teritorijų
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tvarkymo planų (planavimo schemų), kitų šio Įstatymo 5 straipsnyje nurodytų veiklą saugomose
teritorijose reglamentuojančių dokumentų nustatytų reikalavimų.
7. Valstybinių draustinių, valstybinių parkų ir biosferos stebėsenos (monitoringo)
teritorijų draustinių, taip pat rekreacinių zonų valstybinė žemė, miškai, vandenys, krūmai, pelkės,
akmenynai ir kita nenaudojama žemė neparduodama, išskyrus namų valdų, asmeninio ūkio ir
sodininkų bendrijų žemę bei iki 5 hektarų ploto sklypus, įsiterpusius į žemės ūkio naudmenas ir
esančius tarp privačios žemės valdų.
8. Saugomose teritorijose draudžiama keisti pagrindinę tikslinę konservacinę ir miškų
ūkio žemės naudojimo paskirtį, išskyrus atvejus, kai tai daroma visuomenės poreikiams arba
siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo kompleksus ir objektus (vertybes). Pagrindinė
tikslinė žemės naudojimo paskirtis saugomose teritorijose keičiama tik tuo atveju, jeigu tai
neprieštarauja patvirtintiems saugomų teritorijų tvarkymo planų (planavimo schemų)
sprendiniams ir reglamentams.
9. Valstybiniuose draustiniuose ir valstybiniuose parkuose privačios nuosavybės teise
priklausančio žemės sklypo neleidžiama dalyti dalimis, parduodant, išnuomojant, atidalijant,
įkeičiant, dovanojant, išskyrus atvejus, kai keičiamos gretimų sklypų ribos.
10. Paveldo objektai ir jų teritorijų žemė yra valstybinė ir (ar) privati nuosavybė. Paveldo
objektai gali būti perleidžiami privačion nuosavybėn tik nustačius apsaugos ir naudojimo
režimą.“
Iš nurodytų įstatymų straipsnių turinio matyti keletas akivaizdžių normų lingvistinio ir
loginio neatitikimo vietų. Laikantis bendrųjų teisės teorijos principų galima būtų teigti, jog
saugomose teritorijose Saugomų teritorijų įstatymo normos laikytinos specialiosiomis normomis,
todėl joms tektų suteikti viršenybę prieš Žemės įstatymo ir Žemės reformos įstatymo normas.
Saugomos teritorijos pasižymi draudimų ir apribojimų gausa tų teritorijų savininkų ir
naudotojų subjektinių teisių atžvilgiu. Nuosavybės teisė mūsuose yra naujas teisės objektas, o kai
kam nepriimtinas iki šiol. Kaip teisingai pastebi docentas daktaras S. Šedbaras, ,,Civilinio
kodekso 4.37 straipsnio 1 dalyje apibrėžta, kas yra nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra,
nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės
objektą ir juo disponuoti. Taip yra konkretinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23
straipsnio nuostata, įtvirtinanti nuosavybės neliečiamumą. Kitaip tariant, įgyvendinant
nuosavybės teisę leidžiama viskas, kas neuždrausta, jeigu tai nėra protingai reguliuojama.
Reguliavimo protingumas analogiškas vienam iš pagrindinių Europos Sąjungos teisės principų –
proporcingumo principui.
Statyba savininkui priklausančiame žemės sklype yra nuosavybės teisės, ginamos
Konstitucijos ir Civilinio kodekso, vienas iš daugelio įgyvendinimo būdų. Vadinasi, bet kokie
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draudimai ar ribojimai galimi tik tiek, kiek jie reikalingi konkrečiam tikslui pasiekti. Be to, tokie
nuosavybės teisės ribojimai galimi tik įstatymu (Konstitucijos 23 str. 2 d.) “ [35].
Mano požiūriu, ištisai teisės aktai, susiję su saugomų teritorijų poįstatyminiais aktais, yra
antikonstituciniai vien dėl to, kad bet kokie draudimai ar ribojimai įteisinami žemesnio lygio nei
įstatymas teisės aktais. Pvz., Regioninių parkų nuostatose [84] Vyriausybės nutarime Nr. 4901999-04-29 23 p. Pasakyta: ,,Regioninio parko žemės naudotojai, kiti fiziniai ir juridiniai
asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų
įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme bei kituose
įstatymuose, Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, kituose teisės aktuose,
regioninio parko planavimo schemoje ir kituose teritorijų planavimo dokumentuose bei šiuose
nuostatuose“. Kitaip sakant, savininko subjektinės teisės a priori ribojamos įstatymais,
Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos įsakymais, Valstybės saugomų teritorijų tarnybos
įsakymais ir kitais dokumentais.
Kitas pavyzdys: Anykščių regioninio parko apsaugos reglamente [85], Aplinkos
ministerijos įsakymas Nr. 410-2002-08-10 p. 33.2 teigiama, kad ,,Nauji gyvenamieji namai
statomi ne aukštesni kaip 7 m, ūkiniai pastatai – 5-6 m (aukštis skaičiuojamas nuo pastato
užstatomo ploto žemės paviršiaus nuolydžio vidurkio iki stogo kraigo) “.
Kitame dokumente, Statybos techniniame reglamente (STR) Nesudėtingi (tarp jų laikini)
statiniai [85], maksimalus aukštis namų ūkio pastatui yra 8,5 m.
Kuo nusikalto Anykščių regiono parko gyventojai, jei jiems leidžiama statyti naujus
gyvenamuosius namus 1,5 m žemesniu nei ne regioniniame parke gyvenantiems leidžiama statyti
namų ūkio pastatus.
Tokių ir panašių pavyzdžių galima surinkti begales ir jų daugėja.
Taigi visiškai akivaizdu, kad administracinėje teisėje, kaip ir visoje teisės sistemoje,
šiuolaikiniai socialiniai pokyčiai reikalauja esminio valstybės socialinės funkcijos pasikeitimo.
Valstybė turi atitikti tam tikrus standartus, būdingus Vakarų civilizacijai, o ne tęsti totalitarizmo
tradicijas. Valstybė, pretenduojanti vadintis modernia, iš pat pradžių turėtų atsižvelgti į
visuomenės, o ypač į individo poreikius, nesupriešinant jų, nes to reikalauja ne tik Vakarų teisės
tradicijos, bet ir mūsų priimta Konstitucija. Išrinktoji ir jos paskirtoji vykdomoji valdžia turi
siekti tobulesnio valstybės valdymo tiek principų ir metodų lygmenyje, derinant tai su piliečių
nevalstybinėmis organizacijomis. Ypač tai aktualu saugomose teritorijose, nes čia iš esmės
galiojantys draudimai ir apribojimai daugiau ar mažiau susiję su savininkų subjektinių teisių
varžymu, ribojimu.
Administracinė teisė Lietuvoje žengia pirmuosius žingsnius, tačiau saugomų teritorijų
teisinio reguliavimo pradinis pasirinkimas yra ydingas iš esmės. Kaip minėta, dviem teisės aktais
suformuotas maždaug 11 proc. Lietuvos teritorijos ,,išsaugojimas“ nuo privačių interesų yra
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klaida, ką iliustruoja visi konfliktiniai atvejai saugomose teritorijose. Kuo toliau, tuo labiau
klimpstama į draudimų ,,tikslinimą“, pasitelkiama ,,viešojo intereso“ sąvoka, priimami teisės
aktai, skirti vienam asmeniui arba ,,išsišokėlio sutramdymui“. ,,Valdininkams pradėjus kovoti už
šalies grožį ir neužterštą gamtovaizdį, kovos girnapusės eilinį kartą įsuko verslininkus pasikeitus įstatymams, į ežerų dugną nukeliaus dešimtys tūkstančių litų, investuotų į
plaukiojančius pramogų objektus“, rašo „Verslo žinios”. ,,Lietuvoje mes neįpratę daiktų įvardinti
tikraisiais vardais. Tada prasideda mėginimai apgauti vieniems kitus. Pavyzdžiui, Neringos uoste
stovintis neaiškus statinys pavadintas pramoginiu laivu. Jį stengsimės sunaikinti. Aplinkos
ministro įsakymu laivams nustatėme naujus reikalavimus, kuriuose apibrėžtas aukštis, korpuso
ilgis, nes iki šiol plaustai buvo registruojami kaip irklinės valtys ir laivai“, - naujas tendencijas
paaiškino Rūta Baškytė, Valstybės saugomų teritorijų tarnybos direktorė. Ši tvarka nebus
taikoma kateriams, kuriuos gamintojai įvardino laivais ir kurie nepanašūs į plaukiojančius
namus. Direktorė pateikė ir paskutinį sėkmingos kovos pavyzdį - UAB "Degesa", Antalieptės
mariose poilsiautojus plukdžiusi savos gamybos namu ant vandens, šį objektą privalės ištraukti iš
vandens. Tačiau tokios aplinkosaugininkų nuotaikos visiškai nedžiugina verslininkų: gavę
reikalingus leidimus, jie jau eksplotavo vasarnamius ant vandens, ir štai įstatymu netikėtai tokie
laivai buvo uždrausti. Pasak verslininkų, teliks juos nuskandinti...“ [28].
Tokia kuriama sistema neturi ateities, be to, sprendžiant kad ir mažiausius konfliktus
teismuose, reikia daug lėšų ir laiko, o saugomų teritorijų pareigūnų laikysena prieš savininkus
primena vaikišką paveikslėlį apie du ožius, įsispyrusius vienas į kitą ant siauro liepto.
Kitas aspektas – pareigūnų atsakomybės klausimas, jei prieštarausi bet kokiam asmens
prašymui (tegul kad ir teisiasi), iš darbo neišmes, net jei nevykdai teismo sprendimų, jei leisi –
gali išlėkti iš darbo, nes esant tokiai gausybei reglamentų, tyčia ar ne, gali apsirikti.
Atsakomybės nebuvimas (ar jos neapibrėžtumas) – puiki dirva korupcijos klestėjimui. Dvigubų
standartų egzistavimą puikiai iliustruoja teisminiai procesai saugomų teritorijų bylose. Jie bus
aptariami žemiau.
Subjektinių teisių ir pareigų sąsaja svarbi ir tuo, kad tai atskleidžia demokratinę teisės
prigimtį, įpareigoja derinti skirtingus ar net priešingus interesus, tarnauja visuomenės santarvei,
o ne priešpriešai. Tai ypač aktualu administracinėje teisėje, ypač formuojant valstybės vardu
saugomų teritorijų teisinį režimą. Negalima kurti teritorijų, kuriose tik ribojama veikla,
nesuteikiant kompensacijų tų žemių savininkams. Deja, dabar susiklosčiusi situacija,
beatodairiškas saugomų teritorijų plėtimas jau prasilenkia su šios teritorijos iškeltais tikslais ir
funkcijomis. Būtina pakeisti požiūrį iš esmės. Negali vyrauti Valstybinė saugomų teritorijų
tarnyba, teigianti: ,,Daugiausia problemų šiuo metu kelia privačios žemės nuosavybės
atsiradimas saugomose teritorijose ir patirties sureguliuoti privačių asmenų veiklą stoka.
Dauguma naujųjų žemės savininkų turi vienintelį interesą – pasistatyti gyvenamąjį namą,
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vasarnamį ar kuo skubiau iškirsti mišką. Pagrindinės Lietuvos saugomų teritorijų sistemos
problemos:
žemės privatizavimo proceso reguliavimas. Tai viena sudėtingiausių ir skaudžiausių
problemų, pirmiausia nacionaliniuose parkuose, kuriuose privati nuosavybė yra nepageidaujama.
Tik Kuršių nerijos ir rezervatų žemė yra išimtinė valstybės nuosavybė “ [46].
Su tokius požiūriu einama link teigimo, jog ,,geras indėnas – miręs indėnas“. Gyventojų
skaičiaus mažėjimas saugomose teritorijose jau pastebimas [21] ,,Gyventojų skaičius atspindi
,,foninį“ (ne sezono laikotarpiu) potencialų poveikį, apkrovą saugomai teritorijai. Šis skaičius
valstybiniuose parkuose nežymiai, bet mažėja. Gyventojų ir lankytojų skaičius saugomose
teritorijose yra susijęs jų padėtimi gyventojų sistemos atžvilgiu, gamtinių išteklių kokybe,
tinkamumu rekreacijai, paveldo objektų patrauklumu ir gausa. Saugomos teritorijos, kurioms
būdinga ir didelė gamtos įvairovė, ir didelis gyventojų skaičius, kurios yra lengvai pasiekiamos,
patiria didžiausią antropogeninį spaudimą; susidarantys konfliktai čia yra įvairūs ir gilūs. Ypač
tai aktualu didžiųjų šalies miestų bei miestų kurortų įtakos zonose esančiose saugomose
teritorijose.“
Privalu derinti saugomų teritorijų kūrimą, veiklos planavimą su tose teritorijose
gyvenančiais ir veikiančiais asmenimis, tik sutarčių ir kompensacijų pagrindu. Negali taip dažnai
keistis teisės aktai kaip dabar. Žmogus atsibunda vieną rytą – ir jau gyvena saugomoje
teritorijoje, praeina kiek laiko – ir vėl nebe saugoma teritorija. Pavyzdžiui, viena iš saugomų
teritorijų rūšių - paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir juostos. Jos atsirado Vyriausybės
nutarimu Nr. 343, 1992 m., tačiau Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų
nustatymo taisyklės buvo priimtos tik 2000-07-17 [98], patikslintos 2001-11-07, o pakeistos
2007-02-14 [99].
Nors Saugomų teritorijų įstatyme paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos įvardintos
kaip atskira saugomų teritorijų rūšis (20 str.), tačiau jos Saugomų teritorijų valstybės kadastre
(25 str.) nėra apskaitomos, ir neaišku, kokio dydžio ta teritorija. Tai nėra nereikšmingos
teritorijos, nes nustatyti 3 rūšių atstumai nuo vandens telkinio: 500 m, 200 m ir 100 m.
Pavyzdžiui, pagal Statistikos departamento duomenis Nemuno ilgis Lietuvoje yra 475
km, Neries – 234 km. Šių upių apsaugos zonos plotis yra po 500 m iš abiejų pusių [99], taigi 1
upės ilgio kilometrui tenka 1 km2 pakrantės zonos, o bendras šių dviejų upių apsaugos zonos
plotas – 709 km2. Tai sudaro 1,09 proc. Lietuvos teritorijos. Analogiškai apsaugos zonų plotas
prie ežerų turėtų būti kelis kartus didesnis nei pačių ežerų. Lietuvoje yra 2830 ežerų, kurių plotas
didesnis kaip pusė ha. Jų bendras plotas – 880 km2, o tai sudaro 1,35 proc. Lietuvos teritorijos.
Manau, kad apsaugos zonų plotas apie Lietuvos ežerus turėtų būti apie 4 proc. Lietuvos
teritorijos, taigi apie visus vandens telkinius galėtų būti nuo 5,09 iki 7 proc.
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2.4. Miškai kaip atskira saugoma teritorija
Kita problema, susijusi su saugomomis teritorijomis yra miškai. Nors saugomų teritorijų
įstatyme miškai nėra įvardijami kaip saugomų teritorijų rūšis, tačiau pagal Miškų įstatymą ir
jame nustatytus apribojimus, visus miškus galima priskirti dar vienai saugomų teritorijų rūšiai
Miškai Lietuvoje užima apie 33 proc. šalies teritorijos [44]. Lietuvoje yra apie 223000 miškų
savininkų, pilnai įvykdžius žemės reformą turėtų būti apie 250000 miškų savininkų. Privačių
miškų plotas yra apie 744500 ha arba apie 35 proc. visų Lietuvos miškų, kurių 2005 metų
duomenimis yra 2120000 ha. Po reformos privačių miškų turėtų būti apie 50 proc. visų šalies
miškų. Vyrauja smulkių sklypų žemėvalda. Vienam miško savininkui vidutiniškai tenka 3,4 ha
miško [17].
Pagrindiniai Lietuvos miškų duomenys 1993-2006 metų laikotarpiu pavaizduoti
prieduose, lentelė Nr. 5, o žemės fondo sudėtis pagal žemės naudmenas, lentelė Nr. 6.
Miško ūkio paskirties žemėje po Konstitucinio Teismo 2006-03-14 [102] nutarimo
negalima statyti jokių statinių, išskyrus

medienos sandėlius bei kitus su mišku susijusius

įrenginius.
Kaip teigia buvęs Konstitucinio Teismo teisėjas S. Šedbaras ,,Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1608 ,,Dėl statybų privačioje žemėje
reglamento patvirtinimo“ 2 punkte nustatyta, kad miškų ūkio paskirties žemėje pastatų statyba
leidžiama pagal parengtus detaliuosius planus šių miškų savininkams, kai tokių pastatų reikia
miškų ūkio veiklai.
Akivaizdu, kad tokia poįstatyminio akto norma riboja žemės sklypo savininko teisę
statyti statinius ne miškų ūkio veiklai, t. y. prieštarauja ne tik Konstitucijos 23 straipsniui, bet ir
29 straipsniui, nustatančiam visų asmenų lygybę įstatymui, teismui, kitoms valstybės
institucijoms ir pareigūnams. Asmenų lygybės principas pažeidžiamas tuo, kad, atsižvelgiant į
tai, kur turimas žemės sklypas – miške ar ne miško teritorijoje, žemės sklypo savininkui
atsiranda esminių nuosavybės teisės ribojimų. Niekas neginčija valstybės teisės nustatyti tam
tikrus specialius statybos ir ekologinius reikalavimus statinių kokybiniams ir kiekybiniams
parametrams, tačiau patys teisės statyti ribojimai aiškiai neproporcingi siekiamam tikslui“ [35].
Deja

2006-03-14 Konstitucinis Teismas nusprendė priešingai, be to Konstitucinis

Teismas neskiria miškų ūkio ir miško žemių terminų skirtumo:
,,Statybos miško ūkio paskirties žemėje santykius reguliuoja inter alia Miškų įstatymas ir
Žemės įstatymas. Pažymėtina, jog nagrinėjamu aspektu neturi įtakos tai, kad įstatymuose
apibrėžtos sąvokos „miško žemė“ ir „miškų ūkio paskirties žemė“ nevisiškai sutampa – jų
skirtumai nėra esminiai. Pagal Miškų įstatymo 3 straipsnio 1 dalį (1994 m. lapkričio 22 d.
redakcija) miško žemei buvo priskiriami inter alia medienos sandėliai bei kiti su mišku susijusių
įrengimų užimti plotai.“ [102] Šie terminai yra įvardinti Miškų įstatyme ir Žemės įstatyme. Ši
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klaida sukėlė skaudžias pasekmes žmonėms, gyvenantiems miškų ūkio paskirties žemėje su
įsiterpusiomis sodybomis ar net ištisais kaimais, kurie įsikūrę miškingose vietovėse. Lietuvos
miško savininkų asociacijos 2007-09-14 rašte Nr. 75 [žiūrėti priedą Nr. 1] sakoma: ,,Lietuvos
miško savininkų asociacija (LMSA) gauname nusiskundimų dėl problemų, kylančių savininkams
remontuojant, rekonstruojant ar statant gyvenamuosius pastatus ir jų priklausinius kaimuose ir
sodybvietėse, kurių teritorija priskirta miškų ūkio paskirties žemei. Statybos projektavimo
sąlygas bei leidimus išduodančios ir derinančios institucijos draudžia su statyba susijusią veiklą,
o keisti miškų ūkio paskirties žemę į kitą paskirtį irgi neleidžiama remiantis Miškų ir Saugomų
teritorijų įstatymais. Kreipiamės prašydami kuo skubiau spręsti susidariusią situaciją. Didelis
skaičius esamų sodybų, sodybviečių ir net ištisi kaimai, įsikūrę miškingose vietovėse, stovi
miškų ūkio paskirčiai priskirtoje žemėje ir aplink pastatus nėra specialiai išskirta namų valda.
Tai objektyviai susiklosčiusi situacija, kadangi daugelį metų galiojusi įstatyminė bazė
nereikalavo keisti tikslinę žemės paskirtį ir išskirti namų valdos ribas esamose ar atkuriamose
sodybose. Teisiškai situacija pasikeitė, kuomet Aplinkos ministerijos iniciatyva LR Vyriausybė
2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 106 pakeitė Statybų privačioje žemėje reglamentą,
uždraudžiant naujas statybas miškų ūkio paskirties žemėje. Dar anksčiau Aplinkos ministerija
išsiuntinėjo rekomendacijas pavaldžioms institucijoms neišduoti projektavimo sąlygų ir nederinti
ne tik naujų statybų miškų ūkio paskirties žemėje, bet ir neleisti statyti ar rekonstruoti statinių
esamose sodybose (2006 10 30 Aplinkos ministerijos teisės ir personalo departamento
direktoriaus raštu Nr.(3-1)-D8-8829 „Dėl statybų miškų ūkio paskirties žemėje“[žiūrėti priedą
Nr.2]). Minimu raštu nuo to laiko praktikoje vadovaujasi rajonų teritorijų planavimo skyriai,
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, regioninių parkų direkcijos ir kitos statinio projektavimo
sąlygas išduodančios ar derinančios institucijos.“
Tebegalioja mitas dėl miškų naikinimo, ypač puolami privačių miškų savininkai. Deja,
statistika kitokia, rašo savo straipsnyje Lietuvos nusipelnęs miškininkas Algirdas Brukas: ,,Deja,
maždaug nuo 1998–1999 m. privatūs miškų savininkai atstumti nuo urėdijų ir girininkijų, sunyko
konsultacijų tarnyba, vietoj jos neregėtai padaugėjo kontrolierių. Kažkam, matyt, prireikė
pasirodyti kaip dideliems valstybininkams, o protingesnio kelio nesugalvota... Nuolat
stengiamasi įteigti blogą nuomonę apie privačių miškų tvarkymą; esą valstybės valdose miškai
tik saugomi ir auginami, o grobuonys savininkai tik kerta... Kaipgi iš tikrųjų yra su tais kirtimais
valstybiniame ir privačiame sektoriuje per pastaruosius 10 metų – ne pagal kieno nors
rypavimus, o pagal statistinius duomenis, kuriuos pateikia valstybinės tarnybos? Iš viso
Lietuvoje 1996–2005 m. iškirsta 55 mln. m³ medienos. Valstybiniame miškų sektoriuje, kuris iš
viso valdė apie 1 mln. ha žemių, medynai, kuriuose buvo leista kirsti, užėmė 932,5 tūkst. ha.
Šiame plote per 10 metų buvo iškirsta 39,6 mln. m³ likvidinės medienos, t. y. kasmet vidutiniškai
po 4,25 m³ iš 1 ha. Privačiame sektoriuje galimų naudoti medynų plotas kito: nuo 212,4 tūkst. ha
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1996 m. iki 717,2 tūkst. ha 2005 m., vidurkis – 469,5 tūkst. ha. Per tuos dešimt metų buvo
iškirsta 15,4 mln. m³ likvidinės medienos, t. y. kasmet vidutiniškai po 3,28 m³ iš 1 ha. Taigi
kirtimų intensyvumas privačiame sektoriuje buvo 23 proc. mažesnis nei valstybiniame. Vien
pasidairius po privačius miškus akivaizdu, kad jie nepakankamai ugdomi, o kai kur neatliekami
ir sanitariniai kirtimai. Yra ir nenukirstų perbrendusių medynų. Jeigu privatininkai kaip dera
atliktų reikalingus kirtimus, tai abiejuose sektoriuose kirtimų intensyvumas būtų labai panašus“
[8].
Keistas valstybinių miškų nuosavybės valdymas, kaip teigia A. Brukas: ,,Viskas kuo
puikiausiai pasisekė: valstybė paliko miškininkams teisę naudotis valstybės turtu – jos miškais, t.
y. galimybę juos kirsti, gaminti produkciją, ją parduoti siekiant pelno. Tačiau drauge suteikė ir
privilegiją nemokėti nė cento už žaliavą – nei taksos kainų, nei kelmo mokesčių, nei nuomos, nei
jokių kitokių sutartinių santykių, įprastų civilizuotose šalyse. Už tokį niekad ankščiau Lietuvoje
negirdėtą dosnumą valstybei pakako miškininkų pažado – atkurti iškirstas plynumas ir saugoti
miškus. Didesnės sėkmės nebuvo galima tikėtis. Net tose šalyse, kur valstybinis miškų ūkis
nuostolingas dėl ekonominės veiklos apribojimų, įvedamų socialinių ar ekologinių funkcijų
labui, valstybė kruopščiai viską suskaičiuoja ir skiria iš biudžeto pinigų tiek, kiek reikia jos turto
priežiūrai, o neužsiima kokių nors pelno siekiančių įmonių dotavimu už jų abstrakčius pažadus
kažką nuveikti“ [7].
Neatsakingi ribojimai miške faktiškai paverčia 33 proc. Lietuvos teritorijos saugomomis
papildomai prie deklaruojamų 15,3 proc., kuriose vyrauja rūšių ir teisinių režimų įvairovė.
Kalbant apie miškų ūkio paskirties ir miško žemę, tarp kurių Konstitucinis Teismas
neįžvelgia skirtumo, vadovaujantis Aplinkos ministerijos 2006-10-30 raštu Nr. (3-1)-D8-8829
[žiūrėti priedą Nr.2] miškų ūkio paskirties ir miško žemėje be medienos sandėlių bei kitų su
mišku susijusių įrenginių nieko statyti negalima, pažymėtina, kad Miškų įstatyme nebuvo ir nėra
kitų nuostatų, kurios apibrėžtų, kokie statiniai (pastatai) gali būti ant miško (miškų ūkio
paskirties) žemės. Taip po 2006-03-14 visi pastatyti miške statiniai: pavėsinės, pažintinių,
mokomųjų ir kitų takų danga, takų laiptai, stendai, regyklos, apžvalgos bokštai, medžiotojų
bokšteliai, žvėrių šėryklos-pastogės ir kiti nesudėtingi statiniai (vadovaujantis nesudėtingų
statinių sąrašu STR 1.01.07: 2002, išskyrus kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos
darbus) [89] yra savavališka statyba.
Savavališkų statinių padarinių likvidavimas galimas tik juos nugriaunant, tai įtvirtinta
Statybos įstatymo pakeitime - 2 str. 71 d. - , kuris įsigaliojo nuo 2006-10-31 [73], taip pat
pakeista LR Civilinio Kodekso 4.103 straipsnio redakcija:
„4.103 straipsnis. Neteisėtos statybos civilinės teisinės pasekmės
1. Jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai,
tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai statytojas neturi
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teisės tokiu statiniu naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.). Koks
statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai, nustato įstatymai.
2. Asmenys, kurių teisės ir interesai yra pažeidžiami, ir kiti įstatymų įgalioti asmenys dėl
šio straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų turi teisę kreiptis į teismą.
3. Teismas savo sprendimu gali:
1) įpareigoti statytoją per nustatytą terminą reikiamai pertvarkyti statinį (dalį statinio
nugriauti, perstatyti ar pan.);
2) įpareigoti statytoją per nustatytą terminą statinį nugriauti.(paryškinta autoriaus)
4. Jeigu statytojas per nustatytą terminą neįvykdo šio straipsnio 3 dalies 1 punkte
nurodyto reikalavimo, statinys (jo dalis) teismo sprendimu pertvarkomas statytojo lėšomis.
5. Jeigu statytojas per nustatytą terminą neįvykdo šio straipsnio 3 dalies 2 punkte
nurodyto reikalavimo, statinys teismo sprendimu nugriaunamas statytojo lėšomis.
6. Statybinės medžiagos, likusios statinius nugriovus, yra statytojo nuosavybė.
7. Dėl normatyvinių statybos techninių dokumentų pažeidimo padaryta žala atlyginama
šio kodekso šeštosios knygos XXII skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka.“
Tokio žiauraus miško (miškų ūkio paskirties) žemės teisinio režimo turbūt nebuvo net
rusų caro laikais ar sovietų okupacijos laikotarpiu.
Šiek tiek švelnina situaciją jokio sąrašo, kuriame būtų išvardinti statiniai, susiję su
medienos sandėliais bei kiti su mišku susiję įrenginiai miško žemėje, nebuvimas.
Saugomų teritorijų įstatymo 18 straipsnyje numatyta visa eilė ekologinių apsaugos zonų
rūšių, kurios, pavyzdžiui, buferinės apsaugos zonos, nustatomos tvirtinant saugomų teritorijų
specialiojo plano dokumentus. Valstybiniai parkai (Nacionaliniai parkai ir regioniniai parkai)
užima 9,24 proc. Lietuvos teritorijos, tačiau į šią teritoriją nėra įtrauktos minėtų parkų buferinės
apsaugos zonos.
Vadovaujantis oficialiais skelbiamais duomenimis, neįmanoma nustatyti tikslių
valstybinių parkų užimamo ploto duomenų, steigimo dokumentuose [53,54], Valstybinės
saugomų teritorijų tarnybos tinklalapyje [45], Valstybiniame saugomų teritorijų kadastre [46] tų
pačių parkų visi trys duomenys skiriasi. Tai išdėstyta lentelėje:
Valstybinio parko

Aukščiausiosios Tarybos

VSTT tinklalapio

Kadastro žemėlapių

Buferinės apsaugos zonos

pavadinimas

nutarimų duomenys (ha)

duomenys (ha)

duomenys (ha)

(ha)

Aukštaitijos nac. p.

40000

41154

41154,13

7387

Dzūkijos nac. p.

55000

58520

58519,06

10749

Kuršių nerijos nac.p.

19000

27219

27219,00

-

Trakų istor. nac.p.

8000

8150

8149,63

-

Žemaitijos nac.p.

20000

21903

21903, 52

9291

37

Viso

156946

27427 arba
17,48%

Anykščių region. p.

14080

16256

16256,27

-

Asvejos r.p.

10970

11704

11703,77

-

Aukštadvario r.p.

15350

17032

17032,43

3241

Biržų r.p.

14030

14534

14533,51

-

Dieveniškių ist.r.p.

11000

8609

8609,15

-

Dubysos r.p.

8900

11547

11546,58

-

Gražutės r.p.

24230

29471

29471,00

-

Kauno marių r.p.

9600

10221

9896,00

589

Krekenavos r.p.

8680

11968

11762,67

-

Kurtuvėnų r.p.

13600

15090

14873,88

-

Labanoro r.p.

39730

55344

55305,41

4209

Metelių r.p.

15300

17729

17679,89

5390,9

Nemuno deltos r.p.

23950

28870

29012,52

-

Nemuno kilpų r.p.

24080

25171

25372,21

10900

Neries r.p.

9900

10588

10523,98

-

Pagramančio r.p.

14420

13644

13434,54

-

Pajūrio r.p.

3000

5070

5869,98

997

Panemunių r.p.

10380

11563

10234,94

2943,57

Pavilnių r.p.

2010

2153

2162,08

-

Rambyno r.p.

4520

4786

4811,85

Yra, bet neįvardinta

Salantų r.p.

13630

13630

13263,79

Yra, bet neįvardinta

Sartų r.p.

13650

12547

12248,38

-

Strėvos r.p.

8680

8753

9043,81

-

Tytuvėnų r.p.

11430

10152

18158,95

-

Varnių r.p.

16000

33800

33471,50

16881

Veisiejų r.p.

12200

12200

12514,51

-

Ventos r.p.

10630

10630

9935,04

-

Verkių r.p.

2300

2673

2686,56

-

Vištyčio r.p.

9700

10833

10084,59

Žagarės r.p.

4930

4784

4835,04

Viso

603288

708,4
73287 arba
12,15%
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Taigi tik prie valstybinių parkų pridėjus jų buferinių apsaugos zonų plotą, ir tai tik tą, kurį
galima surasti, bendras šių saugomų teritorijų plotas padidėja nuo 9,24 proc. iki 10,36 proc.
Visas saugomų teritorijų plotas Lietuvos teritorijos atžvilgiu padidėja 1,12 proc. Išskirtinis
atvejis – Varnių regioninis parkas, kurio steigimo dokumentuose teritorija yra 16000 ha, o
įsteigta 33800 ha plius buferinė apsaugos zona – 16881 ha, taigi ,,paklaida“ - 3,17 karto. Kyla
klausimas, kuris iš šių skaičių yra teisingas ir kiek ateityje jie gali keistis. Galima tik įsivaizduoti,
kokio masto galima korupcija ir kiek žemės savininkų ar naudotojų dėl to galėtų nukentėti.
2.5. Pagrindiniai pažeidimai saugomose teritorijose
Pažeidimai saugomose teritorijose priskiriami kraštovaizdžio apsaugos pažeidimams.
Kraštovaizdžio apsaugos reikalavimų pažeidimai sudaro apie 7-8 proc. visų aplinkos apsaugos ir
gamtinių išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų bei teisės aktų reikalavimų pažeidimų.
,,Pagrindiniai pažeidimai – tai žolės deginimas, šiukšlinimas, nelegalių sąvartynų įrengimas,
automobilių statymas prie vandens, jų plovimas, laužų kūrenimas ne tam skirtose vietose,
draudžiamų ženklų nepaisymas, neteisėtas miško kirtimas, vandens teršimas buitinėmis
nuotekomis ir kt.“ [21]. Regionų aplinkos departamentų pareigūnai per 2005 metus iš viso
išaiškino 1354 kraštovaizdžio apsaugos reikalavimų pažeidimus. Penktadalis jų buvo nustatyti
saugomose teritorijose. Kasmet šiose teritorijose išaiškinama vis daugiau kraštovaizdžio
apsaugos reikalavimų pažeidimų, tačiau bendras nustatytų tokių pažeidimų skaičius mažėja.
Apibendrintų duomenų apie pažeidimus saugomose teritorijose aptikti nepavyko. Pvz., iš
Aplinkos ministerijos leidinyje ,,Aplinka“ [25] pateikto grafiko matyti, kad pažeidimai
saugomose teritorijose nesiekia 400 per metus. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
tinklalapyje [47] po 2007-07-19 įsakymo Nr. 175 V „Dėl informacijos apie valstybinių parkų,
Žuvinto biosferos rezervato, valstybinių gamtinių rezervatų direkcijų nustatytus administracinius
teisės pažeidimus talpinimo interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pradėjus skelbti
pažeidimus internete jų ženkliai padaugėjo. 2007 metais, VSTT duomenimis, užfiksuoti
maždaug 850, 2008 m. pirmą pusmetį – maždaug 356 pažeidimai, ir tai ne visose saugomose
teritorijose.
Aktualiausia problema, kaip teigia VSTT, yra savavališkos statybos saugomose
teritorijose. Nuo 2002 m. (46 atvejai) iki 2005 m. (157 atvejai) jų tik daugėjo.
Savavališkų statybų skaičiaus dinamika saugomose teritorijose 2002 – 2007 metais
pavaizduota prieduose, lentelė Nr. 7.
VSTT paskutiniu metu ėmė pastebėti ir anksčiau įrengtus vagonėlius arba kilnojamuosius
namelius. Šį procesą iliustruoja lentelė Nr. 8, prieduose.
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Akivaizdu, kad VSTT pradėjo kelti daugiau bylų dėl savavališkų statybų pastaruoju
metu. Tai iliustruoja bylų dinamika prieduose, lentelė Nr. 9. Sugretinus leteles Nr. 7 ir Nr. 9
matyti, kad laikotarpiu iki 2006 metų bylos praktiškai nebuvo keliamos.
Su šiuo reiškiniu imta ,,kovoti“. Parengti statybos įstatymo ir CK pakeitimai,
sugriežtintas ATPK, ir, žinoma, prieita prie kuriozų, pvz., ATPK 24 str. pasakyta: ,, Už
administracinius teisės pažeidimus piliečiams skiriama bauda negali būti mažesnė kaip dešimt
litų ir didesnė kaip vienas tūkstantis litų.“ Pasinaudodami šio straipsnio 3 d.: ,, Už atskirų rūšių
administracinius teisės pažeidimus įstatymo gali būti nustatyta didesnė bauda, negu numatyta
šiame straipsnyje.“ Deja, mūsų įstatymų leidėjų užmojų ir logikos suprasti neįmanoma.
Atsakomybė už administracinės teisės pažeidimus turėtų būti mažesnė nei atsakomybė už
nusikalstamą veiką pagal baudžiamąją teisę. Manau, kad baudos dydis už administracinės teisės
pažeidimus neturėtų viršyti baudos dydžio, numatyto Baudžiamajame kodekse. Tuo tarpu pagal
BK 47 str.:
,,1. Bauda yra piniginė bausmė, teismo skiriama šio kodekso specialiojoje dalyje
numatytais atvejais.
2. Bauda skaičiuojama minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžiais. Minimali bauda yra
vieno MGL dydžio.
3. Nustatoma bauda:
1) už baudžiamąjį nusižengimą – iki 50 MGL dydžio;
2) už nesunkų nusikaltimą – iki 100 MGL dydžio;
3) už apysunkį nusikaltimą – iki 200 MGL dydžio;
4) už sunkų nusikaltimą – iki 300 MGL dydžio;
5) už neatsargų nusikaltimą – iki 75 MGL dydžio.
4. Juridiniam asmeniui nustatoma iki 50000 MGL dydžio bauda.
5. Baudos dydis už padarytą nusikalstamą veiką straipsnio sankcijoje nenurodomas. Jį
nustato teismas, skirdamas bausmę.“
Taigi maksimali bauda fiziniam asmeniui pagal BK 47 str. 3 d. 4 p. Yra iki 300 MGL
(šiai dienai: 300 MGL x 130 Lt – 39000 Lt), o pagal ATPK 159 str. 2 d. – 40000 Lt už statinio,
išskyrus nesudėtingą statinį, statybą (griovimą) mieste ar saugomoje teritorijoje neturint statybos
įstatymo nustatyta tvarka gauto statybos leidimo. Deja čia ne sovietinis reliktas, kaip visas
ATPK, išlikęs nuo 1984 m., o jau Seimo ,,pataisytas“ 2007-04-19 [57].
Deja socialinių problemų vien baudomis neišspręsi. Saugomose teritorijose statybos
įvardijamos praktiškai kaip ,,nusikalstama“ veikla, nors, kaip pažymi patys saugotojai, tai
daugiausia nesudėtingi statiniai arba kilnojami laikini statiniai, skirti žmogaus poilsiui ar
gyvenimui. Daugiaaukščių namų saugomose teritorijose niekas nestato. Deja skandalų,
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atitraukiančių visuomenės dėmesį nuo gilesnių ir didesnių problemų aplinkosaugoje, poreikis,
matyt, vienodai reikalingas ir žiniasklaidai ir Vyriausybei, o ypač VSTT, kad pademonstruotų,
kaip gerai dirba.
Pakanka prisiminti ,,serialą“ apie Arūno Strolio pirtį Molėtų rajone, Asvejos
regioniniame parke. Deja, Valdovų rūmų ,,legalumas įrodytas“ taikant įstatymų veikimą atgal.
Kažkodėl tyli ir generalinė prokuratūra. Įstatymų taikymas pasirinktinai - nusikalstama praktika,
ji ne tik neturi perspektyvos, bet demoralizuoja ir skaldo visuomenę.
Apie statybų ,,nusikalstamą“ veiklą pasisako ir A. Brukas: ,,Daugelyje saugomų teritorijų
planavimo dokumentų stinga ne tik ekonominių pasekmių vertinimo, bet ir socialinių klausimų
reglamentavimo, nors pastarieji ne mažiau svarbūs kaip ir ekologiniai bei ekonominiai. Atrodytų,
tyčia siekiama, kad šie klausimai skendėtų miglose. Tokį spėjimą patvirtina paprasčiausi
pavyzdžiai. Jeigu saugomų teritorijų planavimo dokumentuose būtų aiškiai nurodyta galimų
naujų statybų vietos ir bent svarbiausi jų reglamentai, žmonių gyvenimas būtų daug paprastesnis.
Tačiau tuomet nebūtų skandalų! O jie juk taip reikalingi, ir ne vien ketvirtajai valdžiai. Savo
ausimis girdėjau, kaip per respublikinį TV kanalą viena regioninės reikšmės gamtosaugininkė
aiškino, kad saugomose teritorijose už žmonių socialinę padėtį privalo atsakyti savivaldybės, bet
visus statybų klausimus gali spręsti tik gamtosaugininkai. Savivaldybėms tai esą turi būti tabu.
Dar pailiustravo pavyzdžiu: net intensyviai lankomose vietose nėra reikalo statyti jokių tualetų,
nes... nesą jokių garantijų, kad kas nors, kada nors tų tualetų neprivatizuos ir nepavers kokiomis
nors kavinėmis!.. Tampa vis labiau ir labiau populiaru kilti į kovą prieš statybas, tarsi prieš
kažkokią nusikalstamą veiklą“[7].
Kitas pavyzdys – konfliktas tarp savivaldybės ir gamtosaugininkų Kuršių nerijoje.
Manyčiau, kad tokių situacijų būtina išvengti griežtomis taisyklėmis atskiriant kompetencijos
ribas tarp atskirų institucijų ir didinant jų atsakomybės lygį ir pobūdį. Šiuo metu
gamtosaugininkai „matuoja“ statinius pasitelkdami statybos techninius reglamentus, o
savivaldybės tarnautojai ,,keičia“ saugomų teritorijų teisinius režimus. Tačiau matyt tokia
betvarkė yra naudinga abiem pusėm, nes ja pastoviai naudojamasi. Masiniam saugomų teritorijų
steigimui 1991-1992 metais nebuvo teisiškai pasirengta. Nė vienoje Saugomų teritorijų įstatymo
redakcijoje nėra numatytas baigtinis saugomų teritorijų dokumentų sąrašas. Dalis dokumentų
rengiama iki šiol. Aplinkos ministerijos leidinyje ,,Aplinkos būklė 2006 m.“ [26] yra įdomi
lentelė 5.17, kurioje įvardintas dokumentų rengimas 2003-2006 metais. Iš šios lentelės matyti,
kad begalinis planavimas labai patogus: visada galima rasti arba sukurti planą, kurį pažeidė tie
,,besočiai savininkai ar jų grupės“. Susigalvota masė dokumentų, reglamentų, nuostatų, o jų kaita
užtikrina ,,lėšų įsisavinimą“, amžiną jų stygių, darbų ,,neaprėpiamumą“, pastovų darbuotojų
trūkumą, kadrų problemą dėl ,,mažų atlyginimų“, patalpų trūkumą ir pan. Tai be abejo klasikinės
biurokratizmo apraiškos. Jos atsispindi VSTT parengtame 2008-210- ųjų metų Strateginiame
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veiklos plane. [48] ,,... Nežiūrint į per pastaruosius 20 metų išaugusį teritorijų skaičių ir plotą,
pastoviai didėjantį visuomenės susidomėjimą saugomomis teritorijomis, intensyvėjantį teritorijų
lankymą ir didėjančias rekreacines apkrovas, Saugomų teritorijų tvarkymo programos
finansavimas iš valstybės biudžeto užtikrina tik nedidelę poreikių dalį. Neskiriama lėšų
kompensavimo sistemai, nedaug skiriama žemių išpirkimui. Pagal ministerijų, Vyriausybės
įstaigų ir įstaigų prie ministerijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašą valstybinių
parkų ir rezervatų direkcijos priskirtos pačiai žemiausiai VI grupei. Šios grupės pareiginių algų
koeficientai yra patys mažiausi, todėl parkų ir rezervatų direkcijoms sunku rasti ar išlaikyti
kvalifikuotus šios srities specialistus. Nėra lėšų tarnybiniams butams statyti, socialinėms
garantijos ir draudimui. Dėl mažų atlyginimų ypatingai trūksta kvalifikuotų specialistų darbams,
susijusiems su Europos Sąjungos direktyvų įgyvendinimu, saugomų teritorijų planavimu bei
kadastro tvarkymu. Nemaža valstybinių parkų neturi reikiamų patalpų, statomiems objektams
dėl

darbų pabrangimo trūksta lėšų

kokybiškam užbaigimui. Dėl pastovaus lėšų trūkumo

valstybinių parkų direkcijų organizuojamiems apsaugos ir tvarkymo darbams, gali pablogėti
dalies gamtinių bei kultūrinių vertybių bei jų aplinkos būklė, kraštovaizdžio rekreacinis
patrauklumas, sunykti pradėti kurti rekreacinės infrastruktūros objektai, galimos sankcijos dėl ES
direktyvų nuostatų nevykdymo. Trečdalis saugomų teritorijų direkcijų dar neturi pastovių
administracinių patalpų, nepatenkinamas technologinis lankytojų centrų įrangos lygis,
nepakankamas darbuotojų aprūpinimas apsaugai ir kontrolei reikalingomis priemonėmis
(specialiu autotransportu, valtimis, ryšio priemonėmis). Neužbaigta komplektuoti įrangą ES
buveinių ir rūšių monitoringui vykdyti... “
Apie nenormalią situaciją saugomų teritorijų sistemoje ir jos valdyme prabyla pagaliau ir
saugomų teritorijų kūrimo 1991-1992 metais pagrindinis iniciatorius P. Kavaliauskas savo
interviu ,,Vakarų ekspresui“ [31] iškalbingu pavadinimu ,,Kuršių nerijoje – ekologinis
terorizmas“. Keletas citatų iš šio interviu: ,,Aplinkos ministerija besąlygiškai vykdo visokias
Europos Sąjungos direktyvas. Vykdoma neatsižvelgiant, ar tai nėra kvaila, ar neprieštarauja
nacionaliniams interesams. Norime pirmieji viską pasirašyti, keliaklupsčiaujame prieš visokias
direktyvas. Jų įgyvendinamas neretai būna neracionalus. Lietuva tampa paukščiams,
žinduoliams, ropliams ir varliagyviams svarbi teritorija, o žmogui nebelieka vietos, tai - kažkokia
manija. Priviso įvairiausių fobijų, daug kas politizuojama. Aiškinama, kad nieko negalima daryti,
nė pėdos žengti, esą viskas totaliai šventa. Tai - savęs sureikšminimas. Neretai jokio viešojo
intereso net nėra: jie gauna projektus, užsakymus, Europos Sąjungos pinigus. Jiems kuo daugiau
saugomų teritorijų - tuo geriau, nes gauna užsakymus, darbus ir pinigus. Baisiausia, kai
aplinkosauginės institucijos nemato ir kitų interesų, neturi būti diktatūros, ypač - bukos. Neretai
brukama mintis, kad kas nors bus sunaikinta, tačiau net nepagalvojama, kad tos gamtinės
vertybės išliko net tada, kai visai jokio apsauginio režimo nebuvo. Tas gąsdinimas dažnai
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nepagrįstas. Kitas dalykas - Aplinkos ministerija taip sutvarkė, kad ruošiant koncepcijas
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos nuomonė yra kone kaip Konstitucinio Teismo. Net
nediskutuojama, nesvarstoma ir neskundžiama. Jei kas prieštarauja NATURA 2000 direktyvai, viskas. Automatiškai nebegirdimi jokie kiti argumentai. Yra daug nesąmonių pridaryta
teisiniuose aktuose. Rengiant planavimo dokumentus tiesiog atsiduri aklavietėje. Dažnai teisiniai
aktai logiškai prieštarauja patys sau. Tie, kurie kūrė tuos aktus, niekada net nebuvo dirbę
teritorijų planavimo srityje. Lietuva - Marijos žemė, o joje visokių stebuklų pasitaiko.
Pažymėčiau, kad labai daug to blogio praleidžiama ir pro regioninius aplinkos apsaugos, kultūros
paveldo departamentus. Tai - kažkokie lizdai. Visi nusikaltimai būna suderinti ten. Derinama bet
kas. Centrinės žinybos tų departamentų nekontroliuoja. Iš vienos pusės kariauja visokie
verslininkų, statybininkų klanai, o iš kitos pusės - aplinkosaugininkų klanai. Ar žalias, ar
raudonas terorizmas, jie yra vienodai blogi.“
3 SKYRIUS
TEISINIO REGLAMENTAVIMO PALYGINAMIEJI POŽYMIAI SU
KITOMIS ŠALIMIS
3.1. Europos Sąjunga ir aplinkosauga
Aplinkos problemos seniai peržengė valstybių sienas, dauguma aplinkos užteršimo
atvejų, sukėlusių tiesioginių ar netiesioginių pasekmių, yra peržengiamos valstybės teršėjos
sienas. XX a. antrojoje pusėje ypač išsiplėtė aplinkosaugos mastas. Nesiėmus tarptautinių ir
regioninių apsaugos priemonių nebebuvo įmanoma išlaikyti sveikos ir švarios aplinkos, išsaugoti
jos būsimosioms kartoms.
ES aplinkos teisės raidą lėmė tiek tai, kad aplinkos užterštumas neapsiriboja valstybės
teršėjos teritorija, tiek valstybių narių noras išlaikyti aukštą aplinkosaugos lygį. Per pastaruosius
kelis dešimtmečius dėl įvairių ekologinių katastrofų Europoje padidėjo valstybių sąmoningumas
ir poreikis visoms drauge atsakyti už aplinką. Keletas tokių katastrofų pavyzdžių: 1976 m.
Sevese įvyko avarija, iš ,,Hoffman-La Roche“ koncerno fabriko išsiliejo didelis kiekis pavojingų
dujų; 1978 m. Bretanės pakrantėje įvyko laivo ,,Amoko Cadiz“ avarija, kai į jūrą išsiliejo 223
tūks. tonų naftos; 1986 m. per gaisrą chemijos koncerno ,,Sandoz“ sandėliuose kartu su gairui
gesinti naudojamu vandeniu į Reiną pateko daug chemikalų, dėl kurių daugiau nei 200 km upės
ruože išgaišo žuvys ir buvo užteršti gruntiniai vandenys; 1986 m. avarija Černobylio atominėje
elektrinėje, kai į didelė Europos teritoriją buvo užteršta radioaktyviomis medžiagomis; 1991 m.
Bretanės pakrantėje įvyko laivo ,,Erika“ avarija, išsiliejo 14 tūks. tonų naftos.
Didelį poveikį Europos aplinkos apsaugai turėjo pramonės ir technikos pažanga bei su
tuo susijusio gyvenimo būdo nusistovėjimas. Visuotine problema tapo klimato kaita, ją išspręsti
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galima tik visame pasaulyje mažinant išmetamų dujų kiekį. Miškų nykimas, ozono sluosnio
mažėjimas, vis intensyvesnis kosminės erdvės naudojimas, pavojingų medžiagų ir atliekų
didėjimas, žemės ir miškų ūkių reikmėms tinkamų naudoti plotų mažėjimas, vandens ir energijos
stygius, tam tikrų rūšių augalų ir gyvūnų nykimas ir kiti veiksniai privertė imtis bendrų
aplinkosaugos problemų sprendimo priemonių.
Viena gamtos apsaugą nustatančių normų dalis yra skirta augalijos ir gyvūnijos rūšių
apsaugai, kita dalis – teritorijų apsaugai. Žemės apsauga ES nėra atskirai reglamentuota. Ji kaip
apsaugos objektas yra įtvirtinta kitų objektų apsaugą reguliuojančiuose teisės normose, pvz.,
Direktyvoje 91/676/EEB ir Direktyvoje 86/278/EEB. Nykstančios augalijos ir gyvūnijos
kontrolę reglamentuoja Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97, kuriuo yra įgyvendinama 1973 m.
kovo 3 d. Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija. Šiuo
reglamentu reikalaujama išduoti leidimus ir sertifikatus įvežti ar išvežti reglamento priede
nurodytas nykstančias faunos ir floros rūšis. Išsamios Tarybos reglamente (EB) Nr. 338/97
įgyvendinimo taisyklės yra įtvirtintos Komisijos reglamente (EB) Nr. 1808/2001. Kai kurių
gyvūnų rūšių ir jų produktų įvežimą ir išvežimą reglamentuoja specialios nuostatos, pvz.,
banginių, ruoniukų, tam tikrų rūšių laukinių gyvūnų ir spąstais gaudomų gyvūnų kailių, odų ir iš
jų pagamintų prekių.
Pagrindiniai teisės aktai, reguliuojantys rūšių apsaugą, yra Direktyva 79/409/EEB dėl
laukinių paukščių apsaugos ir Direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei
floros apsaugos. Direktyva 79/409/EEB skirta laukinių paukščių rūšims, jų buveinėms, lizdams
ir kiaušiniams saugoti. Draudžiamas laukinių paukščių žudymas, gaudymas, trukdymas jiems
perėti ir laikyti uždraustų medžioti ir gaudyti paukščių rūšis. Direktyva 92/43/EEB nustato
griežtą į jos IV priedą įrašytų gyvūnų apsaugą, draudžiama tyčia juos gaudyti, žudyti, trikdyti,
naikinti ir rinkti kiaušinius, pažeisti ar naikinti perėjimo ar poilsio vietas. Be pagrindinių teisės
aktų, yra priimti specialūs teisės aktai, skirti augalijos apsaugai.
Direktyva 79/409/EEB ir Direktyva 92/43/EEB taip pat skirtos ir teritorijų apsaugai. Jos
reguliuoja teritorijų, kurios apibūdinamos kaip specialiai saugomos teritorijos, tvarkymą. Vienas
esminių šių direktyvų tikslų – sukurti vieningą specialių saugomų teritorijų ekologinį tinklą
,,Natura 2000“. Direktyvoje 79/409/EEB yra išvardijamos visos ES teritorijoje gyvenančių
paukščių rūšys. I priede minimos tų rūšių buveinėms reikalingos specialios priemonės, ypač
tinkama priemonė – saugomų teritorijų steigimas (plačiau[32]). Europos Sąjungos teisė neturi
bendrų nuostatų, reglamentuojančių saugomų teritorijų kiekį ir teisinį režimą ES šalyse, išskyrus
vieningo ekologinio tinklo ,,Natura 2000“ steigimą ir apsaugą.
3.2. Saugomos teritorijos Jungtinėje Karalystėje
Pirmas saugomas teritorijas reglamentuojantis dokumentas - 1949 m. naudojimosi
nacionaliniais parkais ir kaimo vietovėmis aktas yra Jungtinės Karalystės (JK) parlamento aktas,
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pagal kurį buvo skurta Kaimo vietovių komisija (Countryside Commission) ir kuris numatė
nacionalinių parkų (National parks) ir išskirtinio gamtos grožio teritorijų Anglijoje ir Velse
sukūrimo pradmenis (Areas of Outstanding Natural Beauty) bei taip pat reglamentavo viešąją
teisę į kelią (t.y. teisė, kai žmonės gali naudotis takais) ir naudojimąsi neužimtomis teritorijomis.
Pirmieji 10 (1951–1957m.) Didžiosios Britanijos nacionalinių parkų buvo įkurti prasčiausios
žemės ūkio kokybės vietovėse. 1988 m. specialus parlamento aktas, t.y. Norfolk ir Suffolk Broad
aktas (Norfolk and Suffolk Broads Act) įkūrė vienuoliktąjį nacionalinį parką Norfolk ir Suffolk
Broad. New Forest (the New Forest) nacionaliniu parku tapo 2005 m. South Downs šiuo metu
yra svarstoma dėl nacionalinio parko įkūrimo.
1949m. Naudojimosi nacionaliniais parkais ir kaimo vietovėmis aktą 1990 m. pakeitė
Aplinkos apsaugos aktas (the Environmental Protection Act), kuriuo sukurta Gamtos
išsaugojimo taryba (Nature Conservancy Council), vėliau tapusia Anglijos gamta (English
Nature) ir Kaimo vietovių komisijos Velse (the Countryside Commission in Wales) funkcijas
perdavė Velso Kaimo vietovių tarybai (Countryside Council for Wales).1995 m. patvirtintas
Aplinkos aktas (the Environment Act), pagal kurį kiekvienas nacionalinis parkas tvarkomas
nacionalinio parko administracijos. 2000 m. išleistas Kaimo vietovių ir teisės į kelią aktas (the
Countryside and Rights of Way Act), pagal kurį įkuriamos išskirtinio gamtos grožio teritorijos.
Tolimesnius pakeitimus įnešė 2006 m. Gamtinės aplinkos ir kaimo bendruomenių aktas
(the Natural Environment and Rural Communities Act), pagal kurį Anglijos gamta, Kaimo
vietovių agentūra ir Kaimo plėtros tarnyba nuo 2006 m. spalio buvo sujungtos ir suformavo
naujas institucijas, vadinamas Gamtinė Anglija (Natural England) ir Kaimo bendruomenių
Komisija (the Commission for Rural Communities).
Nacionalinių parkai ir išskirtinio gamtos grožio teritorijos ypatingai saugomos nuo
netinkamos plėtros. Bet kokia didesnė plėtra turi atitikti visuomenės interesus. Kaimo vietovių
apsauga už šių teritorijų ribų yra taip pat svarbi. Gamtinė Anglija vykdo programas, skirtas
kaimo vietovėms išsaugoti, ir kad žmonės galėtų jomis naudotis. Ministerija vykdo daug žemės
ūkio ir aplinkos projektų, kurie skatina palankų aplinkai žemės ūkį, siūlydama ūkininkams
išmokas tam, kad jie savo teritorijas tvarkytųsi taip, kad būtų išsaugota ir sustiprintų kaimo
aplinkos priežiūra. Nacionaliniai parkai Jungtinėje Karalystėje užima apie 8,3 proc. visos
teritorijos. Visos saugomos teritorijos apima apie 57 proc. teritorijos - 2005-03-31duomenys.
Du nacionalinių parkų įkūrimo tikslai:
1) išsaugoti ir puoselėti gamtos grožį, laukinę fauną bei florą ir šių teritorijų kultūrinį
paveldą;
2) skatinti viešąją sąmonę ir naudojimąsi savo teritorijų privalumais.
Jeigu tarp jų kyla konfliktas, prioritetu laikomas pirmasis tikslas.
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Už išskirtinio gamtos grožio teritorijų planavimo administravimą ir plėtros kontrolę
atsakingos savivaldybės, kurių teritorijose yra išskirtinio gamtos grožio teritorijos. Vyriausybė
remia įgaliotojų savivaldybių praktiką įkurti jungtinius konsultacinius komitetus, kuriuose
dalyvauja savivaldybės ir ūkininkų, pramogų ir kt. interesų grupės, siekiant koordinuoti
išskirtinio gamtos grožio teritorijų valdymą.
Kraštovaizdžio apsauga
Nuo Kento apynių laukų bei obelų sodų iki Somerseto karvių kaimenių ganyklų, Anglijos
kraštovaizdžio kokybę apsprendžia septyni kriterijai, tokie kaip miškas, gyvatvorės ir akmeninės
sienos, upės, ūkininkavimas, laukinės teritorijos ir gyvenamųjų namų plėtra.
Bendras Aplinkos, maisto ir kaimo reikalų ministerijos (Department for Environment,
Food and Rural Affairs) tikslas –pagerinti kiekvieno asmens gyvenimo kokybę dabar ir ateityje.
Vienas iš tikslų remiant šią veiklą – išsaugoti aukštos kokybės gamtinę aplinką. Aplinkos, maisto
ir kaimo reikalų ministerija yra įsipareigojusi išsaugoti ir didinti kraštovaizdžio kokybę.
Anglijoje ir Velse gražiausi kraštovaizdžiai saugomi įkūrus nacionalinių parkų ir išskirtinio
gamtos grožio teritorijas.
Europos kraštovaizdžio konvencija
Konvencija yra ilgų diskusijų, prasidėjusių 1990 m., proceso rezultatas. Ji siekia
formaliai pripažinti kraštovaizdžių svarbą visoje teritorijoje, ne vien tik specialioje teritorijoje.
Tai pirmasis tarptautinis susitarimas, kalbantis apie kraštovaizdžio klausimus ir vienodai
taikomas miesto, pusiau miesto ir kaimo kraštovaizdžiams. Jungtinė Karalystė aktyviai dalyvavo
Konvencijos rengime, ypač per Kaimo vietovių agentūrą (the Countryside Agency) ir Anglijos
paveldą (the English Heritage). Konvencija buvo parengta pasirašymui nuo 2000 m. spalio. Ji
įsigaliojo (tiems, kurie ją ratifikavo) 2004 m. kovo 1 d. – po trijų mėnesių, kai pasirašė dešimt
Europos tarybos valstybių narių. JK konvenciją pasirašė 2006 m. vasario 21 d. ir ratifikavo 2006
m. lapkričio 21 d. Konvencija taps įpareigojanti JK nuo 2007 m. kovo 1 d. Vis dėlto, Europos
taryba neturi teisinių galių JK ir negalėtų taikyti jokių tarptautinių sankcijų, jeigu JK nesilaikytų
įsipareigojimų. Europos tarybos konvencijų efektyvumas priklauso nuo valstybių narių ir
valstybės vidinės įgyvendinimo priežiūros.
Išskirtinio gamtos grožio teritorijų tikslas
Įstatyminis išskirtinio gamtos grožio teritorijų tikslas yra saugoti ir puoselėti šių teritorijų
gamtos grožį. Ten, kur išskirtinio gamtos grožio teritorijos turi Apsaugos valdybą (Conservation
Board), valdyba papildomai yra atsakinga už viešosios sąmonės stiprinimą ir naudojimąsi savo
teritorijų privalumais. Valdyba taip pat turi siekti didesnės ekonominės ir socialinės gerovės.
Valdybos turi bendradarbiauti su kitomis organizacijomis šiam reikalavimui įgyvendinti.
Anglijoje ir Velse yra 40 išskirtinio gamtos grožio teritorijos, 36 Anglijoje (apimančios apie 15%
sausumos teritorijos) ir keturios Velse. Pirmoji teritorija Gower buvo įkurta 1956 m. Velse,
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paskutinioji – 1995 m. Tamar slėnyje. Aplinkos, maisto ir kaimo reikalų ministerija 2005 m. per
Kaimo vietovių agentūrą įkūrė Darnaus vystimosi fondą, skirtą išskirtinio gamtos grožio
teritorijoms su £3.5 mln. biudžetu. Panašus biudžetas planuojamas dar dviems metams. Fondas
skirtas paremti išskirtinio gamtos grožio teritorijų tikslus, darnų vystimąsi, partnerystę ir pan.
Fondą administruoja Kaimo vietovių agentūra.
Trumpa ištrauka, kaip JK randama bendra kalba tarp gamtosaugininkų ir ūkininkų:
,,Tarptautinės gyvūnų apsaugos organizacijos „BirdLife“ darbinės grupės koordinatorė,
vyresnioji politikos pareigūnė Džiovana Pisano (Giovanna Pisano) neslėpdama gailesčio,
pasakojo, kiek daug paukščių rūšių Didžiojoje Britanijoje pradėjo nykti dėl intensyvėjančio
žemės ūkio. „Anglijoje nyksta ir vieversiai. Tai paukščiai, kurie peri ne per aukštame ir ne per
tankiame pasėlyje. Kai ūkininkai pradėjo sėti daugiau žieminių javų, sąlygos vieversiams tapo
itin nepalankios. Pastebėta, kad tuomet jie perėdavo technologinėse vėžiose, tačiau čia juos
lengvai surasdavo plėšrūs gyvūnai“, - teigė D.Pisano. Siekdami išsiaiškinti, kaip ūkininkas
nepatirdamas nuostolių ir nieko neinvestuodamas, galėtų saugoti šiuos paukščius, 1 000 ha ūkyje
buvo atliktas eksperimentas. Nustatyta, kad 1 ha pasėlio palikus 4x4 m dydžio neužsėtą kvadratą,
vieversių padaugėjo keturis kartus. „Sėjant ūkininkui tereikia tam tikrose vietose išjungti
sėjamąją. Derliaus nuostoliai minimalūs“, - gana paprastą būdą gyrė mokslininkė. Kitąmet
Didžiojoje Britanijoje bus pradėta įgyvendinti visiškai nauja gamtos apsaugos sistema. „Jau
sudarytas didelis agroaplinkosauginių priemonių sąrašas, iš kurio ūkininkai pasirinks tas, kurias
norės įgyvendinti savo ūkyje. Už kiekvieną įgyvendintą priemonę jie gaus balus. Už tam tikrą
balų suma bus mokamos subsidijos“, - pasakojo D.Pisano. Ji pastebėjo, kad Jungtinės Karalystės
visuomenė labai aktyvi: čia veikia tiek visuomeninių organizacijų, kiek yra saugoma gyvūnijos ir
augmenijos rūšių“ [30].
3.3. Saugomos teritorijos Suomijoje
Suomija turi ilgą gamtos apsaugos istoriją. Pirmosios rūšys buvo pradėtos saugoti dar
1923 m., o pirmieji gamtos rezervatai buvo įkurti 1932. Dauguma šių saugomų teritorijų įeina į
ES Natura 2000 tinklą.
Turizmas ir lauko poilsio ir pramogų veikla yra stipriai palengvinama net ir labiausiai
saugomose teritorijose dėl „kiekvieno teisių“ –kiekvieno žmogaus tradicinės ir išplėstinės teisės
keliauti kaimo vietovėmis nepaisant to, kas yra žemės savininkas. Šią teisę lydi atsakomybė
nesutrikdyti ar nepakenkti gamtinei aplinkai ar kitų žmonių nuosavybei. Šios teisės taikomos tiek
užsieniečiams, tiek ir Suomijos piliečiams.
Administracija
Aplinkos ministerija yra atsakinga už Suomijos Aplinkos apsaugos institutą ir 13
regioninių aplinkos apsaugos centrų. Ji taip pat yra atsakinga už bendrą Metsähallitus (anksčiau
vadinta Miškų ir parkų tarnyba) gamtos saugojimo veiklą ir Suomijos miškų tyrimų instituto
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priežiūrą. Aplinkos ministerija siekia išsaugoti biologinę įvairovę. Ji taip pat remia
kraštovaizdžių, poilsio ir pramogų veiklos gamtinėse teritorijose ir tvaraus gamtinių resursų
naudojimo, apsaugą. Suomijos Aplinkos institutas veikia kaip nacionalinis aplinkos tyrimų ir
plėtros centras. 13 regioninių aplinkos centrų organizuoja, prižiūri ir skatina gamtos apsaugos
darbus atitinkamuose regionuose. Jie prisideda prie bioįvairovės išsaugojimo saugant ir prižiūrint
vertingus biotopus ir rūšis, kuriems gresia išnykimas. Jie taip pat remia darnų kraštovaizdžio bei
aplinkos valdymą ir skatina gamtinių teritorijų naudojimą poilsiui ir pramogoms.
Metsähallitus gamtos palikimo tarnybos tvarko daugumą gamtos rezervatų, esančių valstybinėse
žemėse, kartu su kitomis saugomomis teritorijomis, tuo būdu yra atsakingos už daug rūšių,
kurioms gresia išnykimas, kontrolę ir apsaugą.
Apie 9 proc. visos Suomijos teritorijos yra saugoma pagal Gamtos apsaugos aktą arba
Tyrlaukių rezervatų apsaugos aktą. Gamtos rezervatų įkūrimo tikslas – užtikrinti, kad Suomijoje
būtų apsaugoti visi gamtiniai buveinės tipai. Tai taip pat padeda išsaugoti šioms buveinėms
būdingą gyvūniją ir augaliją ir išsaugoti rūšis, kurioms gresia išnykimas.
Didžiosios gamtos apsaugos programos
Suomijos vyriausybė patvirtino septynias gamtos apsaugos programas, apimančias
sekančias teritorijas:
1) nacionalinius parkus ir griežtai saugomus gamtos rezervatus;
2) klampynes;
3) paukščių pelkes;
4) ozus;
5) miškus, turtingus vaistažolėmis;
6) pakrantes;
7) ilgaamžius miškus.
Kiekviena programa turi savo specifinius tikslus, kurie naudojami kaip saugomų teritorijų
atrankos kriterijai. Dvylika išplėstų tyrlaukių rezervatų buvo įkurta šiaurės Laplandijoje pagal
Tyrlaukių (wilderness) rezervatų apsaugos aktą, tuo metu kai Upių slenksčių apsaugos aktas
draudžia statyti naujas vandens jėgaines dagiau nei 50 upių slenksčių pakrantėse.
Metsähallitus kraštovaizdžio ekologinio planavimo politika taip pat užtikrina vertingų
gamtos teritorijų ir bruožų išsaugojimą valstybinėse žemėse, taip pat ir teisiškai nustatytose
saugomose teritorijose. Daug saugomų teritorijų taip pat buvo įkurta privačioje žemėje. Daug
mažesnio masto gamtos bruožų, tokių kaip atskiri medžiai ar akmenys papildomai buvo
patvirtinti kaip gamtos paminklai. Dauguma Suomijos saugomų teritorijų taip pat priklauso ES
Natura 2000 saugomų teritorijų tinklui. 2006 m. liepos mėn. Kvarken archipelagas buvo įtrauktas
į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.
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Rūšių apsauga
Suomijoje yra apie 43 000 floros, faunos ir grybų rūšių. Gamtos apsaugos aktas
automatiškai saugo visas paukščių ir žinduolių rūšis, kurios nėra specialiai įrašytos sąraše kaip
medžiojamos arba kurios nėra apsaugotos pagal Medžioklės aktą. Kai kurios medžiojamos rūšys
yra papildomai apsaugotos Medžioklės dekretu. Gamtos apsaugos dekretas taip pat saugo 44
gyvūnų rūšis iš kitų rūšių grupių, kaip ir 131 induočių augalų ir 7 samanų rūšis.
Rūšys taip pat gali būti teisiškai apibrėžtos kaip tos, kurioms gresia išnykimas, arba tos, kurioms
reikalinga speciali apsauga. Kur kalbama apie daug rūšių, apsaugos darbas Suomijoje apima
bendradarbiavimą tarp savanorių gamtininkų, apsaugos organizacijų, profesionalių ekspertų ir
valdžios. Tokio darbo pavyzdžiai apima schemas, skirtas apsaugoti jūrinius erelius, baltnugarius
genius, Saimaa žieduotuosius ruonius ir pilkuosius ruonius.
ES buveinių ir paukščių direktyvų rūšių apsauga
Suomijoje yra viso 83 gyvūnų rūšys ir 46 augalų rūšys, kurios įrašytos ES Buveinių
direktyvos II, IV ir V Priede. Be to, V Priede minimos trys augalų gentys. ES Paukščių
direktyvos I Priede yra išvardintos 62 paukščių rūšys.
Suomijai buvo suteiktos išimtys susijusios su tam tikromis rūšimis, kurių saugojimas paprastai
numatytas pagal Buveinių direktyvos II Priedą. Šios rūšys apima upinį bebrą, vilką, rudąją
mešką, lūšį ir visas šešias žuvų rūšis.Teritorijose, kuriose praktikuojama šiaurės elnių auginimas,
upiniam bebrui ir vilkui taip pat yra netaikoma griežta apsauga, kuri paprastai numatyta
Buveinių direktyvos IV Priede.

Vietoj to, šioms rūšims taikomi V Priedo reikalavimai,

reiškiantys kad turi būti užtikrinama, tinkama jų statuso apsauga.
Sekančios buveinių rūšys yra saugomos pagal Suomijos Gamtos apsaugos aktą:
plačialapiai miškai, lazdynų miškai, šaltekšnių pelkės, smėlėtos pakrantės, jūros pakrantės,
kopos, kadagių pievos, miškingos pievos ir dideli medžiai atvirose gamtovaizdžiuose. Šios
buveinės yra retos ir dažnai mažoje teritorijoje, bet, nepaisant to, vertingos bioįvairovės ir savo
gamtovaizdžio prasme. Iki 2006 m. lapkričio iš viso 1060 miško teritorijų, 245 pakrančių
teritorijų ir jūros pakrančių, kaip ir 16 kultūrinių kraštovaizdžių, atitinka Gamtos apsaugos akto
kriterijus (29 dalį). Iš viso 2006 m. šios teritorijos užėmė apie 3000 ha. Apie 780 gamtos
buveinių teritorijų, apimančių 1500 ha, pagrinde susideda iš plačialapių miškų, kuriems jau buvo
paskirta apsauga siekiant išsaugoti jiems būdingus gamtos bruožus. Tikslas nėra būtinai išlaikyti
šias teritorijas neliečiamas, tačiau daugeliu atveju buveinės turi būti atidžiai tvarkomos, kad
išliktų jų vertingi bruožai.
Miškų aktas papildomai užtikrina būdingus septynių miškų buveinių rūšių gamtos bruožus,
tuomet kai keturios vandens buveinių rūšys saugomos remiantis Vandens aktu.
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Miškų apsauga
Suomija užima pirmą vietą ES pagal miškingumą. Miškai užima 75 proc. jos teritorijos.
Apie 8.2 proc. Suomijos miškų yra saugomi (2005).

Griežtai saugomų miškų proporcija,

lyginant su visa Suomijos teritorija, yra apie keturis kartus aukštesnė nei Europos vidurkis.
Suomijos miškai buvo saugomi pagal nacionalinių parkų ir griežtų gamtos rezervatų programą
kaip ir pagal įvairias apsaugos programa, apimančias tam tikras buveinių rūšis turinčias
pakrantes, pilnas vaistažolių miškingas vietoves, ozus, klampynes ir ilgaamžius miškus.
Didžiausi Suomijoje saugomi miškai yra Nacionalinis Urho Kekkonen parkas (1,150 km2 miško)
ir Nacionalinis Lemmenjoki parkas (910 km2 miško). Papildomai pagal Laukinės gamtos aktą,
šiaurės Laplandijoje buvo įkurta dvylika laukinės gamtos teritorijų, tuo metu kai, pagal Lauko
poilsio ir pramogų aktą, visoje Suomijoje buvo įkurtos septynios nacionalinės turistavimo
teritorijos. Daug teritorijų, saugomų pagal Natura 2000 tinklą, taip pat apima miškus.
Organizacijos, atsakingos už valstybei priklausančių miškų Suomijoje valdymą, - Metsähallitus
ir Suomijos miškų tyrimų institutas (Metla) –papildomai apibrėžė saugomas teritorijas ir buvo
įkurta daug kitų rezervatų privatiems savininkams priklausančiuose miškuose.
Suomijos Gamtos apsaugos aktas numato tam tikras buveinių rūšis arba biotopus, kurie
turi būti saugomi, apimant bendras alksnių klampynes, medžiais apaugusias pievas ir natūraliai
susidariusias miškingas vietoves su daug nemoralinių plačialapių medžių. Tokios buveinės
negali būti keičiamos tokiu būdu, kad atsirastų grėsmė jų vertingiems gamtiniams bruožams.
Tokių buveinių yra santykinai mažai ir jos yra toli viena nuo kitos, vis dėlto iki 2005 m. spalio 6
d. buvo saugoma viso 684.3 hektarų. Suomijos saugomi miškai yra administruojami nacionalinės
gamtos apsaugos administracijos. Pietų Suomijos miškų bioįvairovės programa (METSO) buvo
pradėta 2002 m., siekiant surasti naujų būdų skatinti bioįvairovę privačiai nuosavybei
priklausančiuose miškuose, skatinant žemės savininkus savanoriškai įsipareigoti saugoti jiems
priklausančius miškus. Kai kurie iš šių projektų apima prekybą gamtos vertybėmis, kai už
finansinę kompensaciją žemės savininkai įsipareigoja apibrėžtam laikotarpiui tvarkyti
ekologiškai vertingas miškų teritorijas, pavyzdžiui, kur yra retų rūšių. METSO programa taip pat
apima keletos tyrimo programų projektų, susijusių su miškų bioįvairove, finansavimą.
Nacionalinė ozų apsaugos programa
Siekiant išsaugoti unikalius ozų darinius, 1984 m. buvo pradėta speciali nacionalinė
apsaugos programa. Programa apima 159 ozus, užimančius iš viso 97 000 ha teritoriją.
Nacionalinė ozų apsaugos programa siekia išsaugoti natūralius geologinius, geomorfologinius,
ekologinius ir mokslinius unikalių Suomijos ozų bruožus. Tokios veiklos, kaip smėlio ir žvyro
gavyba, yra uždraustos ozuose, kurie saugomi pagal šią programą. Ozai pagrinde saugomi pagal
Žemės gavybos aktą ir dekretą, bet daugeliu atvejų statybų plėtra ir kelių trasos bei energijos
linijos taip pat atidžiai kontroliuojamos siekiant išsaugoti nepaliestus ozų gamtinius bruožus.
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LIFE gamta projektai. Suomija gavo Europos Sąjungos LIFE Gamta finansavimą iš viso 46
gamtos apsaugos projektams 1995-2005 metams.
Nacionalinę vertę turinčių saugomų kraštovaizdžių teritorijos
Nacionalinę vertę turinčias saugomų kraštovaizdžių teritorijas nustato Aplinkos
ministerija, tuo metu kai sprendimus dėl regioninės svarbos kraštovaizdžių priima regioniniai
aplinkos centrai. Papildomai 1995 m. Suomijos vyriausybė nustatė 156 kraštovaizdžių teritorijas,
kurios užima viso apie 730 000 hektarų, kaip nacionalinės vertės kraštovaizdžius.
1992 m. 27 nacionaliniai kraštovaizdžiai buvo įkurit visoje Suomijoje, teritorijose, kurios
turi ypatingus skirtingų regionų gamtinius ar kultūrinius bruožus. Šie gerai žinomi
kraštovaizdžiai turi didelę simbolinę reikšmę ir plačiai pripažįstami kaip turintys kultūrinę ir
istorinę reikšmę arba populiarų Suomijos gamtos kraštovaizdžių įvaizdį.
Nacionalinės svarbos kultūrinės istorinės zonos
Visoje Suomijoje buvo nustatytos 1772 nacionalinės svarbos kultūrinės istorinės zonos.
Šios zonos, kurias parenka Aplinkos ministerija ir Nacionalinė senovės taryba, aprėpia nuo
individualių pastatų iki kultūrinių kraštovaizdžių. Suomijoje buvo patvirtinti trys nacionaliniai
miesto parkai Hämeenlinna, Pori ir Turku miestuose. Aplinkos ministerija nustato tokius parkus
pagal Žemės naudojimo ir statybos aktą siekiant išsaugoti vertingus miesto kraštovaizdžio
gamtinius, kultūrinius ir istorinius bruožus ir kitas vertingas zonas. Tradiciniai kaimo vietovių
biotopai apima įvairias pievų, viržynių, miškingų ganyklų ir kt. rūšis. Dėl drastiško žemės ūkio
praktikos pasikeitimų, tradiciniai kaimo vietovių biotopai taip greitai ėmė nykti, kad jų skaičius
per paskutinį amžių sumažėjo 99 proc. Kultūrinių kraštovaizdžių surašymas visoje Suomijoje
buvo atliktas 1992-1998 metais, kuris užfiksavo 3694 tradicinius vertingus kaimo vietovių
biotopus, kurie apima apie 19 000 hektarų, iš kurių tik pusė yra šiuo metu tvarkomi. Tradiciniai
kaimo vietovių biotopai yra vieni iš turtingiausių gamtos buveinių Suomijoje, kalbant apie jų
florą ir fauną. Bet daugumai šių tradicinių kaimo vietovių biotopų gresia išnykimas ir tai sudaro
rimtą problemą bioįvairovei. Apie 22 proc. (338) būdingų tradiciniams kaimo vietovių
biotopams rūšių Suomijoje yra klasifikuojami kaip rūšys, kurioms gresia išnykimas.
Europos kraštovaizdžio konvencija
Suomija ratifikavo Europos kraštovaizdžio konvenciją 2005 m. gruodžio 12 d. ir konvencija
įsigaliojo 2006 m. balandžio 1 d.
Suomijoje žemės naudojimas, erdvinis planavimas ir statybos kontroliuojamos Žemės
naudojimo ir statybų aktu, kuris įsigaliojo 2000 m.
Žemės naudojimo ir statybų akto tikslai:
- organizuoti žemės naudojimą ir statybas siekiant sukurti aukštos gyvenimo aplinkos
kokybės pagrindus,
- skatinti darnią plėtrą,
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- užtikrinti atvirus planavimo ir dalyvavimo procesus,
- užtikrinti, kad būtų prieinama plačios apimties planavimo ekspertizė.
3.4. Vokietijos saugomos teritorijos
1820 metais pirmą kartą kilo gamtos saugotojų judėjimas, kai buvo ketinama vaizdingą
Drakono kalną prie Reino paversta akmens skaldykla. Drakono kalnas buvo valdžios išpirktas.
Jis tapo vienu seniausių gamtos saugomų paminklų. 1899 metais buvo įkurta pirmoji ,,Paukščių
apsaugos draugija,,.1935 metais buvo išleistas Reicho gamtos apsaugos įstatymas. Šiuolaikinis
gamtos apsaugos etapas prasidėjo 1976 metais, kai buvo nužymėtos kitokios gamtos apsaugos
politikos gairės. Ta politika tęsiama lig šiol. Vokietijos saugomų teritorijų sistema buvo kuriama
jau sukūrus privačią infrastruktūrą.
Vokietijos gamtos apsaugos sistema remiasi Federaliniu gamtos apsaugos įstatymu
(Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG), kuris priimtas 2002-03-25 ir patikslintas 2007-05-10.
Saugomų teritorijų rūšys, priklausomai nuo jų dydžio, apsaugos, tikslo, paskirties ir iš to
iškylančių veiklos (naudojimo) apribojimų skirstomos:
1.Draustiniai (sudaro apie 3,3 proc. Vokietijos teritorijos);
2.Nacionaliniai parkai (apie 0,54 proc. teritorijos);
3.biosferos rezervatai (apie 2,8 proc. teritorijos);
4.landšaftiniai draustiniai (apie 30 proc. teritorijos);
5.Gamtos parkai (apie 25 proc. teritorijos).
Saugomos teritorijos Vokietijoje kuriamos Federalinių žemių iniciatyva (išskyrus
Nacionalinius parkus, kurių kūrimą inicijuoja ir teisiškai įformina Šalies aplinkos, gamtos
apsaugos ir reaktorių saugumo ministerija kartu su susisiekimo, statybos ir miestų plėtros
ministerija). Federalinės žemės leidžia atitinkamus teisės aktus, saugomų teritorijų priežiūrą
vykdo Federalinių žemių tarnybos. Federalinių žemių teisės sistema užtikrina, kad būtų
tikrinama, kaip laikomasi įstatymo numatytų priemonių, kaip pasiekti tikslai ar tų tikslų galima
pasiekti sudarius sutartis.
Atnaujintame įstatyme pirmą kartą užsiminta apie šalies biotopo sistemos sukūrimą, kuris
turėtų apimti 10 proc. šalies ploto. Tuo siekiama įnešti indėlį į biologinės įvairovės išsaugojimą
ir nacionalinio gamtos paveldo išlaikymą. Sukūrus europinį saugomų teritorijų tinklą ,,Natura
2000 bei remiantis Durbano Pasaulio apsaugos kongreso nuostatomis sudaryti pasaulinį saugomų
teritorijų tinklą, atsirado svarus pagrindas teisiškai užtikrinti šių tinklų saugumą.
3.5. Saugomos teritorijos Prancūzijoje
Pirmieji bandymo išsaugoti gamtą veiksmai Prancūzijoje gali būti datuojami 1853 m. nuo
Fontainebleau miško (la Foret de Fontainebleau) paveikslų serijos iš garsiosios Barbizon
mokyklos tapytojų. Saugojimas prasidėjo nuo miškininkų - inžinierių, kurie su rūpesčiu žvelgė į
gamtos grožį. Jie išliko aktyvūs kuriant faunos draustinius ar l‘Oisans parką, kuris yra
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Nacionalinio Ecrins parko paveldėtojas. 1906 m. buvo priimtas įstatymas įrėminantis šią
natūralios gamtos paminklų apsaugos tendenciją, o 1930 m. užbaigtas meninę, istorinę,
mokslinę, legendinę ar vaizdingą vertę turinčių gamtovaizdžių apsaugos įstatymas (valstybės
saugomų gamtovaizdžių). Tuo pat metu asociacijos pradeda saugoti teritorijas, kurios vėliau taps
gamtos rezervatais (les réserves naturelles): visiškai jauna Paukščių apsaugos lyga 1912 m.
įkuria Septynių salų draustinį (la réserve des Sept-Îles) Armor pakrantėse, tuo metu kai
Nacionalinė gamtos apsaugos visuomenė 1927 m. įkuria Camarague gamtos rezervatą ir 1936
m. Neouvielle gamtos rezervatą.
Pokario metu, stipriai keičiantis žemės ūkio veiklai ir spartėjant plėtrai, galiausiai
pradedamas kreipti dėmesys į ekologinį natūralios gamtos, kuri pradėjo nykti, funkcionavimą.
Atsiranda ekologinis mąstymas. 1957 m. „gamtos rezervatų“ sąvoka įtraukiama į 1930 m.
įstatymą, paskui tampa 1976 m. liepos 10 d. įstatymo, skirto gamtos apsaugai, objektu, kuris taip
pat nustato galimybę leisti prefektų įsakymus, skirtus biotopo, susijusio su retomis arba
nykstančiomis rūšimis, išvardintomis eilėje dekretų, apsaugai. Nacionalinis miškų biuras
(l‘Office National des Forêts) kuria biologinius miškų rezervatus. Prancūzijos teritorijoje sukurti
Medžioklės ir laukinės faunos rezervatai.
Nacionaliniai parkai Prancūzijoje sukuriami vėlai – 1960 m. liepos 22 d., tuo metu 1967
m. sukuriama gamtos regioninių parkų koncepcija, kuri nuspėja modernią darnaus vystimosi
sąvoką ir 1975 m. kartu su Pakrantės draustiniu (Conservatoire du Littoral) tampa puikiu
viešuoju įrankiu, kurio pagalba superkamos teritorijos. Neužilgo po to bus įkurti pirmieji
regioniniai gamtos teritorijų draustiniai Alzase, Lotaringijoje… ir nuo 1985 m. Regioninės
tarybos (Regioninės tarybos yra Prancūzijos departamentų lygmens renkamų deputatų
asamblėja) gali atskaityti mokesčius ir juos skirti pažeidžiamų gamtos teritorijų pirkimui.
Prancūzija yra įsipareigojusi prieš tarptautinę bendruomenę ir organizacijas: Berno ir
Bonos konvencijos (1979 m.), RAMSAR šlapžemių konvencija (1983 m.), UNESCO Biosferos
rezervatai (1979 m.), ES Paukščių direktyva (1979 m.), ES direktyva dėl natūralių buveinių ir
laukinės faunos bei floros apsaugos (1992 m.), dėl kurių Prancūzija yra įsipareigojusi išlaikyti
gerą daugybės teritorijų, integruotų į Europos bendrijos ekologinį tinklą Nature 2000, būklę.
Reglamentuojamos saugomos teritorijos, kuriose draudžiama arba ribojama tam tikra žmonių
veikla
1.

Valstybės saugomos teritorijos (sites classés)

2.

Nacionaliniai parkai (parcs nationaux)

3.

Gamtiniai rezervatai (réserves naturelles)

4.

Biologiniai miškų rezervatai (réserves biologique forestiers)

5.

Medžioklės ir laukinės faunos rezervatai (réserves de chasse et de faune sauvage)
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6.

Biotopo apsaugai skirti prefektūriniai įsakymai (arrêtes préfectoraux de protection de

biotope)
A.

Teritorijos, saugomos žemės kontrolės pagalba (įgijimas, nuoma, susitarimas su

savininkais). Šį saugojimą atlieka:
1.

Pakrantės draustinis (viešosios institucijos pavadinimas) (Conservatoire du Littoral)

2.

Generalinės tarybos (Les Conseils Generaux)

3.

Regioniniai gamtinių teritorijų draustiniai (viešosios institucijos pavadinimas) (Les

Conservatoires régionaux d‘espaces naturels)
B.

Teritorijos, įpareigotos pasiekti tam tikrą rezultatą be prievartos, prioritetą teikiant

skatinimo, sutartinėmis priemonėms.
1.

Regioniniai gamtos parkai

2.

Ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos.
Dažnai šios skirtingos teritorijų rūšys sutampa, yra susijusios. Tokiu būdu regioninis

gamtos parkas gali apimti gamtos rezervatą, biotopo apsaugos prefektūros įsakymus, teritorijas,
įgytas Regioninio gamtinio draustinio. Gamtinis rezervatas gali tuo pat metu būti valstybės
saugoma teritorija ir Generalinės tarybos nuosavybė. Tai apsunkina jų tvarkymą.
A.

Reglamentuojamos saugomos teritorijos, kuriose draudžiama arba ribojama tam tikra

žmonių veikla
1.

Valstybės saugomos ir registruotos teritorijos

Nuo 1906 m. ir ypač 1930 m. Prancūzija suklasifikavo apie 2600 teritorijų atitinkančių
įstatymo kriterijus: meninę, istorinę, mokslinę, legendinę ar vaizdingą vertę turinčias teritorijas.
Dauguma krioklių, gamtinių arkų, mistiškų viršukalnių, didingų olų, legendinių bukmedžių
saugomi tiek dėl savo išorinio grožio, tiek dėl savo istorinės ar mokslinės vertės. Ši apsauga
neliečia ekologinių rūšių ir funkcionavimo (pavyzdžiui, įmanoma arti orchidėjų pievą, sausinti
durpyną), todėl biologinė teritorijos reikšmė yra saugoma kitomis priemonėmis.
2.

Nacionaliniai parkai

Daugiau nei 1500 pasaulyje, Europoje 200 ir tik 9 nacionaliniai parkai Prancūzijoje:
Vanoise, Cevennes, Pyrenees, Port-Cros, Ecrins, Mercantour, Guadeloupe ir 2007 m. vasario
mėn. įkurti Amazonien de Guyane ir La Reunion nacionaliniai parkai.
Jie yra sudaryti iš parko šerdies, kur taikomas gamtinės aplinkos ir teritorijų
reglamentavimas, kur plėtra turi atitikti aplinką. Nacionalinio parko įkūrimas Prancūzijoje, kur
didelės laukinės teritorijos yra tik kalnuose, yra sudėtingas. Kiekvienas projektas susiduria su
savivaldybėse išrinktųjų ir socio-ekonominių veikėjų opozicija, kurie nenori, kad jų gyvenama
teritorija būtų kontroliuojama valstybės. Gražus periferinių zonų principas lieka neįgyvendintas,
nors regioniniai gamtiniai parkai, siekiantys panašaus tikslo, plečiasi. Pateikti nauji projektai dėl
nacionalinių parkų įkūrimo: Iroise jūra (Bretane), dalis Korsikos.
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3.

Gamtiniai rezervatai

Nuo 1957 m. ir ypač 1976 m. Gamtos apsaugos įstatymo (loi sur la protection de la
nature), galima įkurti gamtinius rezervatus skirtus laukinei faunai ir florai, jų gamtinei aplinkai,
peleontologiniams klodams, geologiniams susiformavimams išsaugoti. Yra trijų rūšių gamtiniai
rezervatai:
-

Nacionaliniai gamtiniai rezervatai (153), saugomi valstybės. Valstybė patiki tvarkymą

įvairioms institucijoms, ypač asociacijoms, kurias subsidijuoja.
-

Korsikos gamtiniai rezervatai (6) priklausantys nuo Korsikos asamblėjos.

-

Regioniniai gamtiniai rezervatai (161): savininkas ar savininkai patys siekia

Regioninės tarybos prezidento patvirtinimo. Šių rezervatų sukurtam tinklui vadovauja
Prancūzijos gamtinių rezervatų asociacija.
4.

Biologiniai miškų rezervatai

Jie yra įkurti tam, kad išsaugotų visiškai (visiškas/pilnas rezervatas) ar atitinkamu būdu
tvarkyti (tvarkomi rezervatai) retą miškų augaliją ir kitą gamtos aplinką (pelkes, pieveles)
įtrauktą į valstybinius miškus (biologiniai miškų rezervatai). Yra daugiau nei 150 biologinių
rezervatų, kurie saugo didelę biotopų įvairovę. Nacionalinis miškų biuras nustato vis daugiau
biologinės svarbos teritorijų, kurios veikia kaip prižiūrimi rezervatai jų vystymo laikotarpiu (nuo
20 iki 25 metų). Miškai, kurių apsauga įtvirtinta 1922 m. įstatymu skirtu apsaugoti dirvožemį
kalnuose ir kova su potvyniais (Reino pakrančių miškai), ir nuo 1992 m. visuomenės poilsiui
skirtas zonas prie didelių miestų. Jų yra 110 ir liečia taip pat privačius miškus.
5.

Medžioklės ir laukinės faunos rezervatai

Medžioklės ir laukinės faunos rezervatai sudaro sąlygas gyvūnams ir žuvims saugiai
veistis; tai yra gero gyvūnų išteklių valdymo veiksmai. Rezervatai, kurie taip pat sudaro sąlygas
gamtinės aplinkos išsaugojimui, yra medžioklės ir laukinės faunos rezervatai įkurti nuo 1991 m.,
iš kurių 10 yra nacionaliniai medžioklės ir laukinės faunos rezervatai (Bauges, Caroux,
Chambord...).
6.

Biotopo apsaugai skirti prefektūriniai įsakymai

1976 m. įstatymas, skirtas retų rūšių ir rūšims, kurioms gresia išnykimas, apsaugai (la loi
relative a la protection des espèces rares et menacées), numato galimybę prefektui skelbti
įsakymus, kuriais siekiama apsaugoti vienos ar kelių rūšių gyvenamąją aplinką (biotopą). Šios
apsaugos procedūros įdiegimas yra greitas, nes išlieka departamento lygmeniu ir nenumato
viešosios nuomonės apklausos atlikimo, kas paaiškina jos sėkmę: buvo pasirašyta daugiau nei
500 įsakymų. Situacijos gali būti labai įvairios: lipimo stačiomis uolomis ar olų, kuriose gyvena
šikšnosparniai, lankymo reglamentavimas, draudimas planuoti statybas tose upių ruožuose,
kuriose veisiasi alsės ir upinės žuvėdros ... Toks apsaugos būdas yra kartais dalinis ir
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pažeidžiamas: prefektas gali lengvai panaikinti savo įsakymą ir tam tikra grėsmė gali nebūti
atremta (statybos, viešieji tvarkymo darbai...).
B.

Gamtos teritorijų įgijimas

Reglamentuojamoji apsauga susiduria su ribotumu, ypač su savininkų priešiškumu, kurie
paprastai negauna jokios kompensacijos. Siūlymas nupirkti teritoriją gali pasirodyti efektyvus
sprendimas. Pirkimas paprastai vyksta arba savininko iniciatyva parduoti teritoriją, arba siūlant
parduoti derybų būdu. Du įstatymai įgalioja pirmenybės teisę Pakrantės draustinio ir Generalinių
tarybų naudai, kurios pasirenka mokestį, kuris skiriamas jautrioms gamtinėms teritorijoms
įsigyti.
1.

Pakrantės draustinis

Ši viešoji įstaiga perka įspūdingas gamtines teritorijas aplink jūrą ir ežerų krantus bei
vandens ruožus, kurių plotas yra lygus ar didesnis nei 1000 hektarų (Leman, Der…)
Iki 2005 m. viso įsigyta 300 teritorijų, saugančių 70 500 hektarų ir 860 km krantų. Šios
teritorijos yra neperleidžiamos, jos negali būti perparduodamos.
Pakrantės draustinis užtikrina jų mokslinę priežiūrą ir kasdieninį tvarkymą per vietos
valdžią ar asociacijas.
2.

Departamentų (kuriuos atstovauja Generalinės tarybos) gamtinės teritorijos

Nuo 1985 m. Generalinės tarybos gali balsuoti dėl mokesčio, skirto naujoms statyboms įvedimo,
kurio surinktas biudžetas skiriamas gamtinių teritorijų pirkimui. Šis jautrumas dažniausiai yra
susijęs su gamtovaizdžiu ir paliekama išrinktiesiems spręsti, ko pasėkoje atsirado didelė situacijų
įvairovė. Šios teritorijos dažniausiai yra atviros visuomenei, kaip to aiškiai reikalauja įstatymas.
3.

Regioniniai gamtinių teritorijų draustiniai

Kalbama apie asociacijas, kurios viešų ir privačių lėšų pagalba, kaip didelių šiaurės
Europos fondų, įsikiša siekdamos išsaugoti gamtines teritorijas. Jos veikia žemės kontrolės
pagalba (draugiškas įgijimas, nuoma ir susitarimai su savininkais). Teritorijos sutvarkomos, jei
reikia, reguliariai prižiūrimos ir dažnai skiriamos žmonių lankymuisi. Šiuo metu yra 21
Regioniniai draustiniai ir 8 Departamentiniai draustiniai, kurie saugo ir tvarko daugiau nei 1800
teritorijų, kurios sudaro 79 000 gamtinės aplinkos hektarų.
C.

Sutartiniai įsipareigojimai

1.

Regioniniai gamtos parkai

Prancūzija susideda iš didelių kaimo teritorijų, sudarančių gamtinį ir kultūrinį paveldą,
dėl kurio didelės vertės yra verta jį saugoti. Žmonių išvykimas iš kaimo gyventi į miestą, kartais
miesto ar turizmo spaudimas gali greitai pažeisti gamtovaizdį. Tam, kad toks procesas būtų
sustabdytas, vietos bendruomenės su valstybe įsipareigojo sutartinėje politikoje, kurioje
glaudžiai sujungė paveldo apsaugą ir vietinių vietovių plėtrą. Ši politika mažiau reiškiama per
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vietos apsaugos veiksmus, bet per ilgalaikę plėtrą, kuri atsižvelgia į žaliąjį turizmą, kokybės
etiketes. Prancūzijoje šiuo metu yra 44 regioniniai gamtos parkai.
2.

Natura 2000 teritorijos

2001 m. balandžio 11 d. įstatymu į Prancūzijos teisę buvo perkeltos Europos direktyvos,
vadinamos 1979 m. „Paukščiai“ ir 1992 m. „Natūralios buveinės ir laukinė fauna bei flora“.
Prancūzija 2006 m. įrašė daugiau nei 1000 gamtinių teritorijų, turinčių biotopus ir svarbias
Europiniu lygmeniu rūšis tam, kad sukurtų Natura 2000 tinklą. Prancūzija yra prieš Europą
įsipareigojusi išsaugoti šias gamtines teritorijas, bet palieka vietinei valdžiai laisvai disponuoti
priemonėmis šiam tikslui pasiekti. Be to, Prancūzija yra įsipareigojusi tarptautiniu lygmeniu: 8
teritorijos yra biosferos rezervatais (UNESCO Man ir Biosphere programos) ir 23 teritorijas
atitinkančias RAMSAR konvencijos reikalavimus dėl tarptautinės reikšmės šlapžemių.
PRANCŪZIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ LENTELĖ
(su užjūrio teritorijomis) 2005 m. duomenys
GAMTOS TERITORIJŲ APSAUGOS RŪŠYS
A

Skaičius

Paviršius
(km2)

Reglamentuojamos teritorijos

Valstybės saugomos teritorijos

2600

35300

9

3682

Gamtiniai rezervatai + Korsikos

156

5460

Regioniniai gamtiniai rezervatai

170

221

Biotopo apsaugai skirti prefektūriniai įsakymai

516

1043

Biologiniai miškų rezervatai

150

180

Medžioklės ir laukinės faunos rezervatai

10

320

Pakrantės draustinis

300

750

Regioniniai gamtinių teritorijų draustiniai

1800

790

44

70000

1130

39550

RAMSAR teritorijos

25

9415

Biosferos rezervatai

8

7000

Nacionaliniai parkai

B Teritorijos kontrolė

C Sutartinė apsauga
Regioniniai gamtos parkai
Ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos
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4 SKYRIUS
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
4.1. Išvados
1. ES aplinkos teisės atsiradimą ir plėtrą lėmė ne tik ekologiniai, bet ir ekonominiai
veiksniai.
2. Šiuo metu galiojantis saugomų teritorijų režimas pažeidžia pusiausvyrą tarp Konstitucijos
23 ir 54 straipsniuose įtvirtintų vertybių.
3. Sukurta įstatyminė bazė, reglamentuojanti saugomų teritorijų teisinį režimą, sudėtinga ir
paini net sąvokų lygmenyje, čia esama daug prieštaravimų.
4. Dauguma draudimų ir ribojimų, susijusių su saugomomis teritorijomis, nustatyti ne
įstatymu, o poįstatyminiais teisės aktais, o tai prieštarauja Konstitucijai.
5. Administravimo subjektai dėl teisės aktų gausos vangiai sprendžia žemės savininkų ir
naudotojų problemas saugomose teritorijose.
6. Blogai reglamentuota administravimo subjektų veikla prižiūrint saugomas teritorijas.
7. Administravimo subjektų praktikoje paplitusi dvigubų standartų praktika. Dėl
netvarkingos saugomų teritorijų apskaitos ir galimybės keisti saugomų teritorijų ribas yra
galimybė korupcijos apraiškoms.
8. VSTT, kaip įgaliota institucija, netvarkingai ir nepilnai veda saugomų teritorijų apskaitą,
apsiribodama tik ypač saugomomis teritorijomis, nors įstatymas tokios formuluotės
nenumato.
9. Dauguma draudimų ir ūkinės veiklos ribojimų žemės savininkams ir naudotojams yra per
griežti ir neproporcingi siekiamiems tikslams.
10. Lietuvai būdinga užsitęsusi socialinių teisinių standartų transformacija iš totalitarinės
valstybės primestų valstybė – visuomenė – žmogus į vakarų teisės orientaciją žmogus –
visuomenė – valstybė.
11. Lietuvoje suformuotas saugomų teritorijų tinklas, apimantis apie 80 proc. šalies
teritorijos, ypač saugomos teritorijos – 15,3 proc., miškai – 33 proc., vandenys – 4 proc.,
vandens telkinių apsaugos zonos apie 7 proc., kitos apsaugos zonos – apie 20 proc., yra
per didelis.
12. Draudimų ir ribojimų gausa saugomose teritorijose skurdina ir naikina ne tik pačią gamtą,
bet naikina kaimą ir gilina socialines problemas.
13. Nepagrįsti draudimai ir ribojimai neugdo visuomenės ir ūkio subjektų aplinkosauginio
sąmoningumo, o priešingai, sukelia bereikalingus konfliktus ir nuteikia visuomenę prieš
gamtosaugos idėją.
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14. Valstybė, vienašališkai steigdama saugomas teritorijas, neatsižvelgia į žemės savininkų ir
naudotojų interesus, nesuformuotas įstatyminis kompensacijų mechanizmas dėl ūkinės
veiklos ribojimų, neskatinama gamtosauginė veikla.
4.2. Pasiūlymai
Lietuvos Repsublikos Seimui:
1. Peržiūrėti visus įstatymus, susijusius su žemės nuosavybės teisėmis, suvienodinti su
šiomis teisėmis susijusias sąvokas ir sąvokų apibrėžimus.
2. Pakeisti Saugomų teritorijų, Miškų ir Žemės įstatymus, atsižvelgiant į žemės savininkų ir
naudotojų interesus bei Konstitucijos ginamas nuosavybės teises.
3. Suformuoti atskiru įstatymu kompensacijų ir skatinimo priemonių paketus dėl ūkinės
veiklos apribojimų saugomose teritorijose.
4. Tik įstatymu steigti atskiras saugomas teritorijas ir jame numatyti baigtinį veiklos
apribojimų sąrašą kaip ir numato Konstitucijos 23 straipsnis.
5. Atsisakyti antikonstitucinės praktikos, kai draudimai ar ribojimai įstatymu pavedami
tvirtinti Vyriausybei ar Vyriausybės įgaliotai institucijai (pvz., LR Saugomų teritorijų
įstatymas, 20 str. 2 d., LR Statybos įstatymas, 23 str. 1 d.).
6. Administracinių norminių teisės aktų priėmimą būtina reglamentuoti specialiu įstatymu,
kuris iš anksto užtikrintų įvairių asmenų grupių interesų ir galimų konfliktų derinimą bei
šalinimą. Toks teisinis reguliavimas sudarytų prielaidas teisės aktuose įdiegti pamatines
teisinės valstybės vertybes.
Lietuvos Repsublikos Vyriausybei:
1. Pagal naujai parengtus Saugomų teritorijų, Miškų ir Žemės įstatymus parengti
komentarus ir poįstatyminius teisės aktus, kurie nekurtų naujų draudimų ar ribojimų, o tik
būtų įstatymuose numatytų išaiškinimas.
2. Įteisinti administracines sutartis tarp valstybinės institucijos, atsakingos už saugomos
teritorijos teisinio režimo priežiūrą, ir žemės savininko ar naudotojo. Jose būtų aptariama
saugomos teritorijos rūšies ypatumai, ūkinės veiklos ribojimai, kompensacijų rūšys, jų
skyrimo tvarka ir sutarties sąlygų pažeidimo pasekmės.
3. Tiksliai apibrėžti administravimo subjektų, atsakingų už saugomos teritorijos teisinio
režimo priežiūrą, atliekamų priežiūros, kontrolės veiksmų tvarką ir atsakomybę.
Saugomų teritorijų teisinis režimas Europos sąjungos šalyse
Santrauka
Pastaruoju metu ypač daug diskusijų ir teisinių bylinėjimųsi sukelia pažeidimai
saugomose teritorijose. Šiame darbe apžvelgiama susidariusi situacija saugomose teritorijose ir
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ypač teisinis režimas, jo netobulumas ir dėl to kylančios problemos. Didžiausias dėmesys
skiriamas Lietuvos saugomų teritorijų teisinio režimo reglamentavimui bei apžvelgiama kitų ES
šalių

saugomų

teritorijų

sistema.

Europos

Sąjungos

teisė

neturi

bendrų

nuostatų,

reglamentuojančių saugomų teritorijų teisinį režimą, išskyrus vieningo ekologinio tinklo ,,Natura
2000“ steigimą ir apsaugą. ES šalys narės pačios sprendžia apie saugomų teritorijų kūrimą, jų
dydžius, puoselėjimą ir apsaugą. Dinamiški procesai, vykstantys Lietuvoje po nepriklausomybės
atkūrimo, skubotas saugomų teritorijų kūrimas, įstatymų netobulumas ne visada išlaiko
pusiausvyrą tarp žmogaus teisių disponuojant savo nuosavybe ir šios nuosavybės teisinio
reglamentavimo bei gamtos apsaugos. Ne visada išlaikoma pusiausvyra tarp Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 23 ir 54 straipsnių. Ši problema aktuali daugiau kaip kas antram
Lietuvos Respublikos piliečiui. Teisės aktų ir draudimų gausa saugomose teritorijose pažeidėjais
paverčia vos ne kiekvieną žemės savininką ir naudotoją. Administravimo procesas Lietuvoje
vadovaujasi senu komandiniu etatistiniu principu, kur valstybės vaidmuo ir galios iškeltos virš
visko, tarsi piliečiai ir jų teisės apskritai neegzistuoja, o valstybė tik bando sutramdyti ,,bandos“
veiksmus. Kuriant teisinę valstybę teisės aktų gausa, kur viskas reglamentuojama, tampa
savitiksle. Lietuvoje teisės aktai taip dažnai keičiami ir tobulinami stengiantis pajungti
vienadieniams interesams arba net vienasmeniams interesams. Vakarų šalių praktikoje saugomų
teritorijų teisinis reglamentavimas, autoriaus nuomone, yra paremtas žmogaus teisių viršenybės
prieš valstybę principu, todėl bet kokie draudimai ar apribojimai įteisinami įstatymais,
derybomis, sutartimis su savininku. Autoriaus skaičiavimais, saugomos teritorijos, kuriose
ribojama ūkinė veikla, užima apie 80 proc. šalies teritorijos.
Raktiniai žodžiai: aplinkos apsauga, gamtos apsauga, kraštovaizdžio apsauga, saugoma vietovė.
Das rechtliche Regime der Naturschutzgebiete in Länder der Europäischen Union
Zusammenfassung
In der letzten Zeit wird in der Öffentlichkeit sehr oft über Naturschutzgebiete diskutiert.
Sowohl Medien, als auch Staatsbehörden betonen besonders die Verletzungen der Vorschriften
in den Naturschitzgebieten. In dieser Arbeit wird entstandene Lage in den Naturschugebieten
und besonders gesetzliche Situation, ihre Unvollkommenheit und deswegen entstehende
Probleme, überblickt. Die grösste Aufmerksamkeit wird der Reglamentierung des rechtlichen
Regime in den Naturschutzgebieten Litauens gewidmet, wird das Naturschutzssysthem in
anderen Länder der EU überblickt. In den Rechtsvorschriften der EU gibt es keine allgemeinen
Bestimmungen, die gesetzliche Situatinion der Narturschutzgebiete in Länder der EU
reglamentieren, außer Bildung und Schutz des europäischen Netzes ,,Natura 2000“. Die Länder
der EU selbst bestimmen, welche Territorien werden als Schutzgebiete erklärt, wie groß sie sein
müssen, wie werden sie geschützt. Dynamische soziale Prozesse in Litauen nach der Bildung des
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unabhängigen Staates, zu eilige Bildung der Naturschutzgebiete, Unvollkommenheit der Gesetze
nicht immer garantiert Gleichgewicht zwischen Menschenrecht der Landbesitzer und
Naturschutz. Nicht immer wird das Gleichgewicht zwischen 23 und 54 Artikel der Konstitution
der Litauischen Republik befolgt. Dieses Problem betrifft fast jeden zweiten Büreger Litauens.
Menge der Rechtsvorschriften und Verbote in den Naturschutzgebieten macht zum Verletzer fast
jeden Landbesitzer im Schutzgebiet. Die Rechtsvorschriften und Verbote werden in Litauen oft
geändert und korrigiert, oft für kurzfristige und einem Person nützliche Ziele. Verfassers
Meinung nach, in den Westländer wird sich Reglamentierung des gesetzlichen Regime der
Naturschutzgebiete auf Vorrecht der Menschenrechte gestützt und wird durch vertragliche
Vereinbarungen, Kompensationen und andere Mittel verwirklicht. Nach Rechnungen des
Verfassers, Schutzgebiete, in denen wirtschaftliche Tätigkeit begrenzt wird, betragen etwa 80%
des Territoriums der Republik.
Schlüsselwörter: Umweltschtz, Naturschutz, Naturschutzgebiet, Landschaftschutz
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1.05.06:2005 ,,Statinio projektavimas“ // Valstybės žinios. 2005, Nr. 4-80.
93. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymas Nr. 215, STR 1.05.07:2002
,,Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ // Valstybės žinios. 2002, Nr. 54-2153.
94. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymas Nr. 218, STR 1.07.01:2002
,,Statybos leidimas“ // Valstybės žinios. 2002, Nr. 55-2203.
95. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-05-03 įsakymas Nr. D1-243, STR
1.09.06:2007 ,,Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ //
Valstybės žinios. 2007, Nr. 53-2055.
96. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-09-30 įsakymas Nr. 310, STR 1.14.01:1999
,,Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ // Valstybės žinios. 1999, Nr. 84-2507.
97. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymas Nr. 701, STR 1.05.05:2004
,,Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis“ // Valstybės žinios. 2004, Nr. 50-1675.
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98. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000-07-17 įsakymas Nr. 304 ,,Dėl paviršinio
vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ //
Valstybės žinios. 2000, Nr. 60-1794.
99. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-02-14 įsakymas Nr. D1-98 ,,Dėl aplinkos
ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 540 "Dėl Paviršinio vandens telkinių apsaugos
zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“ // Valstybės
žinios. 2007, Nr. 23-892.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktika
100.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 m. sausio 19 d. nutarimas ,,Dėl

Lietuvos Respublikos 1993 m. birželio 17 d. Seimo nutarimo ,,Dėl žemės reformos
pagrindinių krypčių“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybės žinios. 1994,
Nr. 7-116.
101.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. vasario 13 d. nutarimas ,,Dėl

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 1 ir 30 straipsnių, Lietuvos Respublikos
tabako kontrolės įstatymo 1, 3 ir 11 straipsnių, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1996 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 179 ,,Dėl alkoholio reklamos kontrolės“ atitikimo
Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybės žinios. 1997, Nr. 15-314.
102.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas ,,Dėl Lietuvos

Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos
Respublikos žemės įstatymo, Lietuvos Respublikos vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d.
nutarimu Nr. 1608 ,,Dėl statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo“ patvirtinto
statybų privačioje žemėje reglamento nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai,
dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės reformos
įstatymo nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio antroje dalyje
numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų
Konstitucinio įstatymo (1996 m. birželio 20 d. redakcija) nuostatoms, taip pat dėl Lietuvos
Respublikos vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1608 ,,Dėl statybų privačioje
žemėje reglamento patvirtinimo“ patvirtinto statybų privačioje žemėje reglamento 2 punkto
atitikties Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo
nuostatoms“ // Valstybės žinios. 2006, Nr. 30-1050.
Bendrosios kompetencijos teismų praktika
103. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1993 m. lapkričio 26 d. nutarimas Nr. 2 ,,Dėl teisminės
praktikos turinčių juridinę reikšmę faktų nustaymo bylose“
104. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinė byla Nr. 3K-3-448/2001, ,,Teismų praktika“ Nr.
16, p. 51-57.
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105. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinė byla Nr. 3K-3-882/2003, J. L. v. Lazdijų raj.
savivaldybės architektūros ir kraštotvarkos skyrius.
106. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinė byla Nr. 3K-3-474/2001, A. L. v. Kauno apskrities
viršininko administracija.
107. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinė byla Nr. 3K-3-555/2004, A. B. v. Kauno m.
savivaldybė.
108. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinė byla Nr. 3K-3-656/2006, J. J. v. Kauno apskrities
viršininko administracija.
109. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinė byla Nr. 3K-3-125/2005.
Administracinių teismų praktika
110. Vyriausiojo administracinio teismo byla Nr. A2-243-05 J. L. v. Alytaus regiono aplinkos
apsaugos departamentas.
111. Vyriausiojo administracinio teismo byla Nr. A17 –59/2007

J. L. v. Alytaus regiono

aplinkos apsaugos departamentas.
112. Vyriausiojo administracinio teismo byla Nr. A4–1086-2006 J. L. v. Alytaus regiono
aplinkos apsaugos departamentas.
Jungtinės Karalystės literatūros sąrašas:
1.

www.communities.gov.uk

2.

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės 1949 m. Naudojimosi
nacionaliniais parkais ir kaimo vietovėmis aktas (National Parks and Access to the
Countryside Act 1949)

3.

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės 1988 m. Norfolk ir Suffolk
Broad aktas (Norfolk and Suffolk Broads Act)

4.

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės 1990 m. Aplinkos apsaugos
aktas (the Environmental Protection Act),

5.

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės 1995 m. Aplinkos aktas (the
Environment Act),

6.

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės 2000 m. lapkričio 30 d. Kaimo
vietovių ir teisės į kelią aktas, įsigaliojo 2001 m. sausio 30 d. (the Countryside and Rights of
Way Act),

7.

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės 2006 m. kovo 30 d. Gamtinės
aplinkos ir kaimo bendruomenių aktas, įsigaliojo gegužės 2 d. (the Natural Environment and
Rural Communities Act),

8.

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės vyriausybės politikos
dokumentai:
Darnaus vystymosi užtikrinimas (Delivering Sustainable development) (PPS1)
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Bioįvairovė ir geologinė apsauga (Biodiversity and Geological Conservation) (PPS9)
Plėtra ir potvynių pavojus (Development and Flood Risk) (PPS25),
Pakrančių planavimas (Coastal planning) (PPG20)
Plėtra ir nestabili žemė (Development on unstable land) (PPG14)
Literatūros sąrašas Suomijai:
1.

http://www.environment.fi

2.

http://www.finlex.fi/en/

3.

Suomijos Respublikos Aplinkos apsaugos aktas Nr. 86/2000, priimtas 2000 m. vasario 4 d.
(the Environmental Protection Act)

4.

Suomijos Respublikos Tyrlaukių rezervatų apsaugos aktas (Nature Conservation Act or the
Act on the Protection of Wilderness Reserves)

5.

Suomijos Respublikos Upių slenksčių apsaugos aktas Nr 35/1987 (the Act on the Protection
of Rapids/ )

6.

Suomijos Respublikos Gamtos apsaugos aktas Nr. 1096/1996 (the Nature Conservation Act)

7.

Suomijos Respublikos Gamtos apsaugos dekretas Nr. 160/1997 (the Nature Conservation
Decree)

8.

Suomijos Respublikos Medžioklės aktas Nr. 615/1993 (the Hunting Act)

9.

Suomijos Respublikos Medžioklės dekretas Nr. 666/1993 (the Hunting Decree)

10. Suomijos Respublikos Gamtos apsaugos dekretas Nr. 694/1999 (the Nature Conservation
Decree)
11. Suomijos Respublikos Miškų aktas 1093/1996 (the Forest Act)
12. Suomijos Respublikos Vandens aktas Nr. 264/1961, pakeisto akto Nr. 88/2000 (the Water
Act)
13. Suomijos Respublikos 1991 m. Laukinės gamtos aktas (the Wilderness Act)
14. Suomijos Respublikos Lauko poilsio ir pramogų aktas (the Outdoor Recreation Act).
15. Suomijos Respublikos Žemės gavybos aktas Nr. 98/2000 (the Land Extraction Act)
16. Suomijos Respublikos Žemės naudojimo ir statybos aktas Nr. 132/1999 priimtas 1999 m.
vasario 5 d. (the Land Use and Building Act).
17. Suomijos Respublikos Žemės naudojimo ir statybos dekretas Nr. 865/1999 (the Land Use
and Building Decree).
Literatūros sąrašas Vokietijai:
1. Federalinis ir Baden Wiurtembergo krašto gamtos apsaugos įstatymai (Naturschutzgesetze
Bund und Land – Baden-Wuertemberg), www.lubw.baden-wuertemberg.de;
2. Vokietijos Federalinis gamtos apsaugos įstatymas ( Bundesnaturschutzgesetz [BNatSchG],
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/bnatschg_2002/gesamt.pdf
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3. Vokietijos Federacijos miškų įstatymas (Bundeswaldgesetz)
http://www.bundestag.de/aktuell/archiv/2008/22219565_kw38_landwirtschaft/index.html
4. Vokietijos statybos teisė (Baurecht in Deutschland)
http://www.hss.de/downloads/2005_Oeffentliches_Baurecht.pdf
5. Tiuringijos miškų įstatymas (Thüringer Waldgesetz (ThürWaldG)
http://www.thueringen.de/de/forst/recht/waldgesetz/
Literatūros sąrašas Prancūzijai:
1. Prancūzijos Respublikos 1930 m. kovo 2 d. Meninę, istorinę, mokslinę, legendinę ar
vaizdingą vertę turinčių gamtovaizdžių apsaugos įstatymas (Loi relative à la protection des
monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque)
2. Prancūzijos Respublikos 1967 m. kovo 1 d. Gamtos regioninių parkų dekretas Nr. 67-158
(Décret instituant les parcs naturels régionaux)
3. Prancūzijos Respublikos 1976 m. liepos 10 d. Gamtos apsaugos įstatymas Nr. 76-629,
pakeistas 1995 m. vasario 2 d. Gamtos apsaugos įstatymu Nr. 95-101 (la loi relative a la
protection de la nature),
4. Prancūzijos Respublikos 1985 m. sausio 9 d. Kalnų įstatymas Nr. 85-30 (la loi Montagne),
5. Prancūzijos Respublikos 1986 m. sausio 3 d. Pakrančių įstatymas Nr. 86-2, paskelbtas Journal
oficiel 1986 m. sausio 4 d. (la loi Littoral),
6. Prancūzijos Respublikos 1992 m. sausio 3 d. Vandens įstatymas Nr. 92-3 (la loi sur l’eau),
7. Prancūzijos Respublikos 2000 m. rugsėjo 18 d. Aplinkos kodeksas Nr. 2000-914, paskelbtas
Journal oficiel 2000 m. rugsėjo 21 d. (le Code de l‘Environnement)
8. Prancūzijos Respublikos 1966 m. gegužės 27 d. Miesto planavimo kodeksas Nr. 66-49, (le
Code de l’urbanisme).
9. http://www.parcsnationaux-fr.com/accueil/
10. http://www.fne.asso.fr/
11. http://www.espace-nature.net/
Bendri:
1. 1979 m. Bonos Migruojančių laukinių gyvūnų apsaugos konvencija,
2. 1979 m. Berno Europos laukinės gamtos ir natūraliųjų biotopų apsaugos konvencija
3. 1971 m. vasario 2 d. tarptautinė konvencija dėl šlapžemių Nr. 14583 (kitaip vadinama
RAMSAR konvencija)
4. 1979 m. balandžio 2 d. Europos Bendrijų tarybos direktyva dėl laukinių paukščių apsaugos
Nr. 79/409/EEB (kitaip vadinama „Paukščių direktyva“),
5. 1992 m. gegužės 21 d. ES direktyva dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros
apsaugos Nr. 92/43/EEB (1992 m.)
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6. 2000 m. spalio 20 d. Europos tarybos Europos kraštovaizdžio konvencija.
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