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DĖL ES SAUGOMŲ TERITORIJŲ TINKLO „NATURA 2000“ PLĖTROS PROCEDŪRŲ
Aplinkos ministerija, 2021-01-25 raštu Nr. (65)-D8(E)-475 atsakydama į Lietuvos miško ir žemės
savininkų asociacijos (LMSA) 2020-07-17 raštą Nr. 40 išsakėte tokį pageidavimą (citata): „Prašome
Jūsų pateikti pasiūlymus, kaip būtų galima patobulinti miško ir žemės savininkų ar valdytojų
informavimo sistemą, kokia galėtų būti informavimo procedūra ir būdai priimtini visoms pusėms.
Gavę pasiūlymus, kviesime juos aptarti Jums patogiu laiku.”
Pirmiausiai, pažymime, kad būdami viešojo administravimo subjektais Aplinkos ministerija ir jai
pavaldžios institucijos (aptariamu atveju- Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM (toliau
rašte- VSTT) savo veikloje ir priimamuose sprendimuose turi vadovautis LR viešojo administravimo
įstatyme inter alia įtvirtintais įstatymo viršenybės, proporcingumo ir skaidrumo principais.
Iš to seka, kad, Aplinkos ministerijos ir VSTT administraciniai sprendimai dėl planuojamų naujų
saugomų teritorijų steigimo ir esamų plėtros, numatant skelbti naujas ES saugomų teritorijų tinklo
„Natura 2000“ teritorijas ir esamų praplėtimą, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais: LR
Saugomų teritorijų įstatymu (toliau- STĮ), LR teritorijų planavimo įstatymu (toliau- TPĮ), LR
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau- SŽNSĮ) ir tiesiogiai taikomu pagrindiniu šalies
įstatymu - LR Konstitucija.
Tuo remiantis pakartotinai atkreipiame Aplinkos ministerijos ir VSTT dėmesį, kad vadovaujantis
STĮ 32 str. 2 dalimi, žemės savininkai, valdytojai ir naudotojai, kurių žemės valdose numatoma
steigti saugomą teritoriją, keisti esamų saugomų teritorijų statusą ar jų ribas, nustatyti apribojimus
arba pakeisti esamus, privalo būti:
1) apie tai informuojami raštu jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresu,
nurodant galimybes susipažinti su rengiamais saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo
dokumentais;
Nepaisant teisės aktuose numatytos pareigos apie planuojamas vykdyti/vykdomas „Natura
2000“ teritorijų procedūras informuoti miško ir (ar) žemės savininkus/valdytojus bei Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos 2021-01-25 rašte „Dėl saugomų teritorijų tinklo „Natura 2000“
plėtros“ Nr. (65)-D8(E)-475 (toliau – Raštas) nurodyto teiginio, kad „kai nusprendžiama steigti
naują saugomą teritoriją arba koreguoti esamos saugomos teritorijos ribas arba keisti ūkinės
veiklos reglamentavimą – vykdomos visos teisės aktuose numatytos procedūros, įskaitant ir
žemės savininkų (valdytojų) informavimą ir jų pozicijų įvertinimą“, šiuo metu susiklosčiusi
praktika rodo, kad didžiosios dalies žemės ir (ar) miško savininkų/valdytojų teisė gauti aktualią
informaciją, teikti pastabas, pasiūlymus ir kt. yra neįgyvendinama.
LMSA požiūriu, toks neteisingas ir ydingas teisės aktų įgyvendinimas pažeidžia miško ir
(ar) žemės savininkų/valdytojų teises. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau –
LVAT) 2014 m. kovo 4 d. nutartyje Nr. A552 – 385/2014 yra išaiškinęs, jog „administracinių
teisinių santykių, susiklostančių tarp privačių asmenų ir valdžios institucijų, ypatumai lemia, kad
privatus asmuo juose yra silpnesnioji pusė. Tokia teisinė asmens padėtis lemia, kad santykyje su
viešąja administracija kilus neaiškumams, teisė aiškintina jo naudai, siekiant subalansuoti
nelygias šalių pozicijas bei garantuoti asmens, kaip silpnesnės šalies, apsaugą. Iš to valstybės
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institucijoms, įstaigoms, pareigūnams ir kitiems atitinkamus įgaliojimus turintiems asmenims
kyla pareiga vadovautis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais gero
viešojo administravimo, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principais.
Akcentuotina, kad asmenys, atlikdami atitinkamus veiksmus ir siekdami tam tikrų veiksmų
įgyvendinimo, viliasi, kad įgaliotos valdžios institucijos veiks įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka, kad tinkamai bus vykdomos teisės aktuose numatytos procedūros (LVAT 2015
m. vasario 27 d. nutartis Nr. eA-616-858/2015). Teisinio saugumo principas – vienas iš esminių
Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės principo elementų, reiškiantis valstybės pareigą
užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugoti teisinių santykių subjektų teises,
taip pat įgytas teises, gerbti teisėtus interesus. Neužtikrinus teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio
tikrumo ir teisinio saugumo, nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir teise
(Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d; 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimai).
2) informaciją pateikiant Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka rengiant saugomų
teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentus.
Atsižvelgiant į aplinkybę, kad žemės ir (ar) miško savininkų/ valdytojų valdai (-oms) patekus į
„Natura 2000“ teritorijas šiai valdai (-oms) automatiškai nustatomi tam tikri aplinkosauginiai
apribojimai, kurie tiesiogiai paliečia miško ir (ar) žemės savininkus/ valdytojus, todėl STĮ 28 str.
8 d. numato, kad apie „nurodytų teritorijų planavimo dokumentų rengimą ir su tuo susijusius
veiklos apribojimus žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkams, valdytojams ir naudotojams
pranešama Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka“, STĮ 32 str. 2 dalyje pabrėžiama, kad
„Žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai ir valdytojai turi teisę pasiūlymus dėl rengiamų
teritorijų planavimo dokumentų, kuriais numatoma steigti saugomas teritorijas, keisti esamų
saugomų teritorijų ribas ar statusą, nustatyti ar keisti veiklos apribojimus, Teritorijų planavimo
įstatymo nustatyta tvarka pateikti planavimo organizatoriui“, o atitinkamas informavimas vyksta
ir TPĮ numatyta tvarka.
O šiuo metu ir toliau sulaukiame asociacijos narių nusiskundimų, kad naujų teritorijų
įtraukimo į Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklo „Natura 2000“ (toliau – „Natura 2000“)
ar esamų teritorijų išplėtimo procedūros yra atliekamos nesilaikant teisės aktuose numatytų
procedūrų ir tokiu būdu pažeidžiant suinteresuotų žemės ir kito nekilnojamojo turto
savininkų, valdytojų ir naudotojų teises bei teisėtus lūkesčius.
Remiantis STĮ 241 straipsnio 4 dalimi, organizatoriui- Valstybinei saugomų teritorijų tarnybaiteikiant informaciją žemės savininkams, valdytojams ir naudotojams (geriausiai- organizuojant
vietose susitikimus vietose) taipogi inter alia reikėtų pateikti:
3) duomenis, kokiais konkrečiai ir kada atliktais moksliniais tyrimais remiantis yra nustatyta,
kad konkreti teritorija, būtent tose ribose pilnai atitinka buveinių apsaugai svarbių
teritorijų atrankos kriterijus ir šiuos duomenis konkrečiai teritorijai aiškiai įvardinti,
4) įvardinti numatomus įvesti apribojimus ar draudimus ir pateikti skaičiavimus, kokios yra
siūlomos kompensacijos už apribojimus ūkinei veiklai bei nuosavybei,
5) pateikti skaičiavimus, koks yra numatomas finansavimas, kad Lietuvos Respublika galėtų
nustatyti ir įgyvendinti būtinas apsaugos priemones teritorijose, kuriose yra aptinkami
prioritetiniai natūralių buveinių tipai ir (arba) prioritetinės augalų ir gyvūnų rūšys.
6) Pažymime, kad būtina laikytis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme numatyto
reikalavimo, kad apribojimai taikomi tik nuo jų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir
Nekilnojamojo turto registrą. Kad tai būtų galima padaryti, tokie apribojimai turi būti nustatyti
kokybiškai, viešai apsvarsčius juos su savininkais. To šiuo metu nėra. Savininkas atsitiktinai
sužino, kad jo žemėje atsirado buveinė.
Aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1- 210 „Dėl Vietovių, atitinkančių
gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos
Komisijai, patvirtinimo“ patvirtintos teritorijos nustatytos preliminarios. Tai reiškia, kad jose
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nurodytos tik apytikslės teritorijos. Tas pat galioja ir aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d.
įsakymui Nr. D1-317.
LR Konstitucijos 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuosavybė neliečiama. Pagal šio straipsnio 2
dalį nuosavybės teises saugo įstatymai. Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos 23
straipsnio nuostatas, yra pažymėjęs, kad tik savininkas, kaip subjektinių teisių į turtą turėtojas, turi
išimtinę teisę tą turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo (1998 m. birželio 1 d. nutarimas). Iš
Konstitucijos 23 straipsnio įstatymų leidėjui kyla pareiga nuosavybės santykius reguliuoti taip, kad
nuosavybės teisės būtų saugomos ir ginamos, kad būtų užtikrintas nuosavybės neliečiamumas
(2005 m. rugpjūčio 23 d., 2008 m. spalio 30 d., 2016 m. birželio 7 d. nutarimai). Atitinkamai
įstatymų leidėjas, reguliuodamas nuosavybės teisių apsaugą, turi užtikrinti Konstitucijos ginamų ir
saugomų vertybių pusiausvyrą (žr. KT 2008 m. spalio 30 d. nutarimas ir kt.).
Aplinkos ministerijos atsakyme į LMSA 2020 m. liepos 17 d. raštą Nr.40 nurodytas motyvas, kad
miško ir (ar) žemės savininkų/valdytojų teisė būti tinkamai informuotiems „<...> neturėtų lėtinti
Natura 2000 tinklo nustatymo proceso <...>“, negali būti viršesnis už teisės aktuose įtvirtintą teisę
gauti informaciją apie planuojamas/vykdomas „Natura 2000“ procedūras. Tokiu atveju, teisės į
informaciją ignoravimas pažeistų Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 7 str. 2 d.,
kurioje nurodyta, kad „<...>su visuomene turi būti konsultuojamasi laiku ir dėl esminių
klausimų<...>“.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prašome Jūsų įvertinti susidariusią situaciją ir imtis priemonių, kad
steigiant naujas Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklo „Natura 2000“ teritorijas arba keičiant
esamų ribas, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, vadovautųsi STĮ, TPĮ ir SŽNSĮ nustatyta tvarka
bei derintų planuojamą naujų saugomų teritorijų steigimą ir esamų plėtrą su visais į tas teritorijas
patenkančių miškų ir žemių savininkais bei valdytojais. Todėl kreipiamės į Jus, gerb. ministre ir
siūlome įpareigoti NATURA 2000 plėtrą vykdančią VSTT:
1. Įgyvendinti STĮ ir TPĮ įstatymais nustatytą prievolę raštu informuoti žemės savininkus,
valdytojus ir naudotojus, kurių žemės valdose numatoma steigti saugomą teritoriją, keisti
esamų saugomų teritorijų statusą ar jų ribas, nustatyti apribojimus arba pakeisti esamus, ir su
jais suderinti pagal nustatytas procedūras. Tokiu būdu bus užtikrinamas viešumas,
skaidrumas, užtikrinama nustatomų apribojimų teritorijoms kokybė (bus galima tinkamai
įregistruoti Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre).
2. Kad paspartinti naujų ES saugomų teritorijų tinklo „Natura 2000“ teritorijų steigimą ar/ir
esamų praplėtimą, jau dabar sudarinėti su žemės savininkais ir valdytojais apsaugos sutartis
(taip būtų išsprendžiamas potencialus ateities ginčas, išvengta bylų dėl buveinių steigimo).
Taipogi prašome Aplinkos ministrą:
3. Imtis politinės lyderystės, kad būtų nustatytos teisingos kompensacijos už apribojimus.
Tai yra labai svarbu, nes įgyvendinus LR Konstitucijos nuostatas, kad už įstatymais įvedamus
apribojimus nuosavybei turi būti laiku ir pilnai atlyginta, būtų įgyvendintas teisingumas, tai
sutaupytų visiems ir laiko ir lėšų. Bus išvengta bylų ne tik dėl buveinių steigimo, bet ir dėl
kompensacijos dydžio.
4. Jums teikiamus aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-210 ir aplinkos
ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. D1-317 pakeitimus pasirašyti tiktai po to, kai
šie projektai bus pagal teritorijų planavimo procedūras realiai suderinti su žemės ir miško
savininkais bei valdytojais, įvedami apribojimai teritorijoms yra tinkamai įregistruoti
Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre ir su savininkais sutarta dėl
teisingų kompensacijų.
Pagarbiai,
dr. Algis Gaižutis, LMSA Valdybos pirmininkas
Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (LMSA)
A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius
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