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DĖL PIRMINIO EUROPOS EKOLOGINIO TINKLO „NATURA 2000“ PRIORITETINIŲ
VEIKSMŲ 2021-2027 M. PROGRAMOS (PVP) VARIANTO
Susipažinę su Aplinkos ministerijos svetainėje 2019 02 20 paskelbtu pirminiu Europos ekologinio tinklo
„Natura 2000“ Prioritetinių veiksmų 2021-2027 m. programos (PVP) variantu, teikiame keletą esminių
pastabų ir tikimės, kad tolesniems detalesniems svarstymams atsiųsite informaciją tiesiogiai, kad sukviesite
žemės ir miškų savininkus, ūkininkus, miškininkus, gamtininkus ir mokslininkus atstovaujančias organizacijas
aptarti konkrečius keliamus tikslus, tam numatomas priemones bei jų įgyvendinimui būtinus išteklius.
1. Manome, kad PVP įvardintos finansinės sumos yra neadekvačiai mažos, todėl siūlome
perskaičiuoti įvertinant realius poreikius. Vadovaujantis ES Buveinių direktyvos 8 straipsnio 1
dalies reikalavimais, Lietuva Komisijai privalo pateikti realius skaičiavimus, kokią finansų sumą
Europos Sąjunga turėtų skirti, kad mūsų šalyje galėtume įvykdyti su Europos ekologiniu tinklu
„Natura 2000“ susijusius įsipareigojimus (kaip reikalaujama pagal Buveinių direktyvos 6 str. 1 dalį).
2. Būtina parengti, aptarti ir galiausiai patvirtinti moksliškai pagrįstas rekomendacijas kiekvienam
Europinės svarbos natūralių buveinių miškuose tipui bei saugomai rūšiai dėl galimų miško
kirtimų ir kitos miškų ūkinės veiklos vykdymo jose, numatant būtinas priemones ir kiek jos kainuos.
3. Būtina numatyti pakankamą finansinę sumą (skaičiuojant pagal mūsų siūlymų 2 p.) EB svarbių
natūralių buveinių ir rūšių apsaugai pagal su žemės ir miško savininkais bei valdytojais
sudarytas apsaugos sutartis.
4. Būtina PVP numatyti pakankamas lėšas inventorizuotų EB svarbos natūralių buveinių ir rūšių
apsaugos auditui bei būklės stebėjimui, kad įvertinti- ar moksliškai pagrįstai ir teisingai yra išskirtos
buveinės, ar jos ten iš viso egzistuoja. Kaip numato Buveinių direktyvos 4 str. 1 dalis, nustačius
neatitikimus, Lietuva privalo siūlyti Europos Komisijai pakoreguoti sąrašą atsižvelgiant į audito
ir stebėjimų rezultatus.
5. Būtina numatyti kompensacijas dėl nuosavybės vertės sumažėjimo ir atsirandančių nuostolių
žemės ir miško savininkams už jų valdose steigiamas saugomas teritorijas EB svarbos natūralioms
buveinėms ir rūšims.
6. Būtina numatyti priemonę ir lėšas aiškiai identifikuoti išskirtų EB svarbos natūralių buveinių
ribas tiek natūroje, tiek ir kartografinėje/planinėje medžiagoje.
Vadovaujantis 2007 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir
skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ III
skyriaus reikalavimais, tikimės sulaukti argumentuotų atsakymų į pateiktas pastabas ir pasiūlymus.
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