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Lietuvos aplinkos teisei būdinga teisės aktų gausa ir dažna kaita daro jų praktinį taikymą sudėtingą.  
Norminių aktų gausa, jų teisinis nevienareikšmiškumas (vienų aktų viršenybė palyginti su kitais) ir ypač normų turinio lingvistinė įvairovė kelia 

nemažai praktinių problemų, taikant norminius aktus ir naudojantis jų interpretacinėmis galimybėmis, kai sprendžiami žemės nuosavybės, statybų, įvai-
rios veiklos reikalai saugomose teritorijose. 

Žinant, kad nuo aplinkos būklės, kraštovaizdžio stabilumo ir biologinės įvairovės priklauso žmonių sveikata ir gerovė, kad žmogaus veikla, lemianti 
gamtinius procesus, yra ilgalaikė ir jų neigiamas poveikis gali pasireikšti po daugelio metų, būtina atsižvelgti į ateities kartų reikmes bei išsaugoti saugo-
mų teritorijų vientisumą, nustatyti tinkamą naudojimo režimą ir įvertinti galimo veikimo ir neveikimo naudą.  

Straipsnyje nagrinėjamas esamas saugomų teritorijų reglamentavimas bei pateikiama Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo projektų XIP – 934 ir 
XP – 3451 analizė. Naujai parengtuose projektuose yra gausybė netikslumų, nekonkretumo, neatsižvelgiama į Lietuvos ir Europos aplinkosaugos teisės 
aktus bei normas, nepaisoma Konstitucinio Teismo nutarimų. Įstatymo projektuose siūloma atsisakyti nemažai apribojimų neatsižvelgiant į tai, kad juos 
mažinant draustiniuose ir valstybiniuose parkuose, gali būti neįgyvendinami Saugomų teritorijų įstatyme numatyti tikslai.  

Saugomos teritorijos, reglamentavimas, įstatymo projektas. 

 
Įvadas 

 
Saugomos teritorijos – tai sausumos ir (ar) vandens 

plotai nustatytomis aiškiomis ribomis, turintys pripažintą 
mokslinę, ekologinę, kultūrinę ir kitokią vertę ir kuriems 
teisės aktais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo re-
žimas (Valstybės, 1993, 2001).  

Saugomose teritorijose yra ribojama ūkinė veikla, su-
daromos sąlygos natūraliam gamtos vystymuisi. Jose išlie-
ka turtingesnis, natūralesnis ir įvairesnis kraštovaizdis, sa-
vo estetinėmis savybėmis keliantis žmogui teigiamų emo-
cijų. Saugomose teritorijose dažnai gamtos elementus pa-
pildo kultūros paveldo objektai. Saugomų teritorijų siste-
moje turi atsispindėti visa šalies kraštovaizdžio įvairovė. 

Dėl žmogaus veiklos natūralus gamtinis kraštovaizdis 
dažnai yra naikinamas, keičiamas, sukultūrinamas arba su-
kuriamas naujas kultūrinis kraštovaizdis, todėl vis mažiau 
lieka teritorijų, kuriose natūraliai vyktų gamtiniai procesai. 
Esant tokiai situacijai būtina išsaugoti teritorijas, kuriose 
yra mokslui ir kultūrai vertingų objektų. Saugomos teritori-
jos turi ne tik kultūrinę, bet ir didžiulę ekologinę, socialinę, 
urbanistinę reikšmę. 

Didelis šiuolaikinis antropogeninis poveikis gamtai, 
pasireiškiantis plotų įdirbimu, urbanizacija, aplinkos už-
terštumu, rekreacija gamtoje ir kitokiu įsikišimu, kelia pa-
vojų bet kokių natūralių ekosistemų išlikimui. Daugelyje 
šalių nustatomi tam tikri ūkinės veiklos apribojimai, o tam, 
kad būtų išsaugotos etaloninės, tipingos, retos ekosistemos 
(kraštovaizdis, gamtiniai deriniai), organizmų genofondas, 
būtų sudaryti rūšių ir bendrijų regeneracijos centrai, užtik-
rinta gamtinių išteklių įvairovė, sukurtos „lauko laboratori-
jos“ biologiniams procesams tirti gamtoje ir spręsti užda-
vinius, susijusius su racionalesniu gamtinių resursų naudo-
jimu, taip pat siekiant gamtosauginės propagandos ir rek-
reacijos tikslų išskiriamos specialios, ypatingai saugomos 
(konservacinės) teritorijos. 

Saugomų teritorijų tinklas Lietuvoje šiuo metu užima 
per 999 tūkst. ha, t. y. 15,3 proc. šalies ploto (Raudonytė, 
2009).  

Saugomų teritorijų tinklą Lietuvoje sudaro: 
• 5 nacionaliniai parkai (4 gamtiniai, 1 istorinis) – 

Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos, Kuršių nerijos, Trakų 
istorinis nacionalinis parkas. Nacionaliniai parkai užima 
per 156 tūkst. ha, t. y. 19 proc. saugomų teritorijų ploto; 

• 5 valstybiniai rezervatai – Čepkelių, Kamanų, Viešvi-
lės, Žuvinto gamtiniai rezervatai ir Kernavės kultūrinis rezer-
vatas. Rezervatai sudaro 2 proc. saugomų teritorijų ploto; 

• 30 regioninių parkų, užimančių daugiau kaip 446,6 
tūkst. ha, t. y. 57 proc. šalies saugomų teritorijų ploto;  

• 372 draustiniai, iš jų valstybiniai draustiniai, uži-
mantys 19 proc. saugomų teritorijų ploto, ir savivaldybių 
draustiniai – 1 proc.; 

• 2 proc. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų 
ploto užima biosferos rezervatai. 

Valstybiniuose parkuose (užima apie 603 tūkst. ha) – 
kompleksinėse saugomose teritorijose – dėl kraštovaizdžio ir 
biologinės įvairovės svarbos, gamtos ir kultūros paveldo ver-
tybių išsidėstymo netolygumo, universalios gamtos išteklių 
vertės bei žmogaus veiklos neišvengiamai persidengia, susi-
kerta išsaugojimo ir ūkinio (ypač rekreacinio) naudojimo inte-
resai. Tarpusavyje nesuderinus šių naudojimo interesų, nesu-
balansavus ekonominės plėtros, galima prarasti saugomas 
gamtos ir kultūros paveldo vertybes, jų savitumą ir patrauk-
lumą, sumenkinti turimus rekreacinius, estetinius ir kitus iš-
teklius, gali prasidėti kraštovaizdžio degradavimas, išnykti 
saugomos rūšys, prasidėti kiti nepageidaujami procesai.  

Tyrimo tikslas. Atlikti Lietuvos Respublikos saugomų 
teritorijų naudojimo reglamentavimo analizę. 

Tyrimo objektas. Lietuvos Respublikos saugomų terito-
rijų tvarkymą ir naudojimą reglamentuojantys teisės aktai. 

Tyrimo uždaviniai. 

1. Aptarti teisės aktus, reglamentuojančius saugomų 
teritorijų apsaugą. 

2. Nustatyti Saugomų teritorijų įstatymo keitimo po-
reikį. 

3. Atlikti Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo pro-
jektų analizę. 
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Tyrimo metodika. Tiriant naudoti analitinis, statistinės 
ir loginės analizės metodai. 

Tyrimo metu išanalizuoti Lietuvos Respublikos, Euro-
pos Sąjungos norminiai bei normatyviniai, teritorijų plana-
vimo dokumentai saugomų teritorijų steigimo ir apsaugos 
klausimais. Taip pat atlikta teisės aktų projektų analizė.  
 
Teisės aktai, reglamentuojantys saugomų teritorijų  
apsaugą  

 
Lietuvos aplinkos teisei būdinga teisės aktų gausa ir 

dažna kaita daro jų praktinį taikymą sudėtingą. Aplinkos 
teisės įgyvendinimas priklauso nuo visuomenės, valstybės 
ir vietos savivaldos institucijų aplinkosauginio sąmonin-
gumo ir pareigingumo. Skirtingi ekonominiai ir politiniai 
interesai, manymas, kad savi interesai yra svarbesni nei 
bendrieji, skubotai priimami įstatymai gali pakenkti tiek 
saugomoms teritorijoms, tiek aplinkai.  

Aukščiausią juridinę galią turinčio teisės akto, t. y. Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijos 54 straipsnyje (Valstybės, 
1992) teigiama, kad Valstybė rūpinasi natūralios gamtinės 
aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, tam tikrų gamtos objektų ir 
ypač vertingų vietovių apsauga, prižiūri, kad su saiku būtų 
naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai.  

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme 
(Valstybės, 2005 a) aplinkos apsauga apibrėžiama kaip ap-
linkos saugojimas nuo fizinio, cheminio, biologinio ir kito-
kio neigiamo poveikio ar padarinių, atsirandančių įgyven-
dinant planus ir programas, vykdant ūkinę veiklą ar naudo-
jant gamtos išteklius. Šis įstatymas – tai programinio po-
būdžio teisės aktas, įtvirtinantis nacionalinės aplinkos ap-
saugos politikos ir aplinkos teisės sistemos pagrindus, vals-
tybinio aplinkos apsaugos valdymo sistemą.  

Saugomų teritorijų steigimą, apsaugą ir gamtos išteklių 
naudojimą jose reglamentuoja 1993 m. priimtas Lietuvos 
Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Valstybės, 1993, 
2001), kiti įstatymai ir teisės aktai. 2001 m. priimta nauja 
Saugomų teritorijų įstatymo redakcija nustato specialių sau-
gomų teritorijų steigimo tvarką, tvarkymo ir apsaugos teisi-
nius pagrindus, nustato visuomeninius santykius, susijusius 
su saugomomis teritorijomis, saugomų teritorijų sistemą. 

Veiklą saugomose teritorijose reglamentuoja (Valsty-
bės, 1993, 2001): 

1) Saugomų teritorijų, Aplinkos apsaugos, Nekilnoja-
mųjų kultūros vertybių apsaugos, Miškų, Teritorijų plana-
vimo, Statybos bei kiti įstatymai (tarp jų Žemės, Žemės re-
formos, Turizmo, Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį ne-
kilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymai); 

2) saugomų teritorijų nuostatai; 
3) saugomų teritorijų planavimo dokumentai; 
4) saugomų teritorijų, jų zonų, teritorijos dalių ar pa-

veldo 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. 

LR Seimo patvirtintoje 15-ios LR Vyriausybės veiklos 
programoje (2008-12-04, Nr. XIP-127) numatyta peržiūrėti 
veiklos ribojimus visose saugomose teritorijose, sugriežti-
nant apribojimus ar sustiprinant jų laikymosi kontrolę aukš-
čiausio prioriteto saugomose teritorijose, tačiau kitose sau-

gomose teritorijose – draudimus pakeisti reikalavimais neda-
ryti neigiamo poveikio aplinkai.  

Gamtos apsaugą Lietuvoje taip pat reglamentuoja 
Miškų įstatymas (Valstybės, 2005 c), Saugomų gyvūnų, 
augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymas (Valstybės žinios. 
2001a), Laukinės gyvūnijos įstatymas (Valstybės, 2005 b), 
Laukinės augalijos įstatymas (Valstybės, 2004), Prekybos 
laukiniais gyvūnais taisyklės (Valstybės, 1998). 

Be minėtų įstatymų, su saugomomis teritorijomis susi-
ję ir šie įstatymai, nutarimai ir nuostatai: 

Teritorijų planavimo įstatymas (Valstybės, 2004 b); Ap-
linkos ministro įsakymas „Dėl informacijos, reikalingos ata-
skaitų rengimui pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direk-
tyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos 
bei floros apsaugos ir 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direk-
tyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos reikala-
vimus, surinkimo“ (Valstybės, 2006 a); nutarimas „Dėl Spe-
cialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 
(Valstybės, 1996); „Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių ap-
saugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“ (2004 m. Nr. 
276); „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų arba jų 
dalių, kuriose yra paukščių apsaugai svarbių teritorijų, sąra-
šo patvirtinimo ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų ribų 
nustatymo“ (Valstybės žinios, 2006 b); „Dėl Saugomų teri-
torijų tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“ (Valstybės 
žinios, 2004 a); „Dėl Kompensacijų privataus miško savi-
ninkams ir valdytojams, kurių valdose steigiama nauja sau-
goma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos sta-
tusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina 
gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą, 
apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
(Valstybės žinios, 2004 c); „Dėl kompensacijų žemės savi-
ninkams ir valdytojams, kurių žemės valdose steigiama nau-
ja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos 
statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina 
gaunamą naudą“ (Valstybės žinios, 2006 d). 

Direktyva dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų 
poveikio aplinkai vertinimo (85/337/EEB, 97/11/EB) nu-
stato bendrus poveikio aplinkai vertinimo principus, reg-
lamentuoja visuomenės dalyvavimą poveikio aplinkai ver-
tinimo procese bei nustato poveikio aplinkai vertinimo 
tarpvalstybiniame kontekste procedūras. Visi direktyvos 
reikalavimai perkelti ir įgyvendinti 2000 m., priėmus Pla-
nuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įsta-
tymo pakeitimo įstatymą, reglamentuojantį planuojamos 
ūkinės veiklos, galinčios turėti poveikį aplinkai, vertinimo 
procesą ir šio proceso dalyvių santykius. 2005 m. birželio 
21 d. redakcijos įstatymu buvo patobulintos ir su Direktyva 
2003/35/EB (Europos, 2003) suderintos ankstesnės redak-
cijos įstatymo nuostatos. Šiame įstatyme reglamentuojama 
poveikio aplinkai vertinimo proceso eiga. Šis vertinimas 
atliekamas, kai planuojama ūkinė veikla yra įrašyta į pla-
nuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo 
būti vertinamas, rūšių sąrašą, kai atrankos metu nustatoma, 
kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertini-
mas yra privalomas, arba kai planuojamos ūkinės veiklos 
įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos ekologinio tink-
lo „Natura 2000“ teritorijoms, o institucija, atsakinga už 
saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo organizavimą, t. 
y. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos 
Ministerijos, nustato, kad šis poveikis gali būti reikšmingas 
(Ragulskytė - Markovienė, 2005). 
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Be strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, planuoja-
mos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir teritorijų 
planavimo procesų, yra ir poveikio teritorijai vertinimas, ku-
rį reglamentuoja Direktyva 92/43/EEB. Joje teigiama, kad 
bet kokiems planams ir projektams, tiesiogiai nesusijusiems 
arba nebūtiniems saugomą teritoriją tvarkant, bet galintiems 
ją reikšmingai paveikti individualiai ar su kitais planais arba 
projektais, turi būti atliekamas jų galimo poveikio teritorijai 
vertinimas. Direktyvos 92/43/EEB nuostatos perkeltos ir 
įtvirtintos į Lietuvos aplinkos teisę Saugomų teritorijų įsta-
tyme ir Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276 
„Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių terito-
rijų nuostatų patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 2004 c). Planai 
ir projektai turi būti įvertinti Poveikio aplinkai įvertinimo 
įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo ir Vyriausybės ar 
jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, kuri įtvirtinta ap-
linkos ministro 2004 m. gruodžio 1 d. įsakyme Nr. D1 – 609 
„Dėl Planų ar programų įgyvendinimo poveikio įsteigtoms 
ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo 
nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Žinant, kad nuo aplinkos būklės, kraštovaizdžio stabilu-
mo ir biologinės įvairovės priklauso žmonių sveikata ir gero-
vė, kad žmogaus veiklos lemiamų gamtinių procesų pokyčiai 
yra ilgalaikiai, ir jų neigiamas poveikis gali pasireikšti po 
daugelio metų, būtina atsižvelgti į ateities kartų reikmes bei 
išsaugoti saugomų teritorijų vientisumą, nustatyti tinkamą 
naudojimo režimą ir įvertinti galimo veikimo ir neveikimo 
naudą.  

Saugomų teritorijų įstatymo keitimo poreikis. Šiuo 
metu Lietuvos Respublikos Seime yra įregistruoti penki 
LR Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo ir papildymo 
pasiūlymai (Nr. XIP-965, Nr. XIP-934, Nr. XP-3451, XIP 
– 1333 ES ir Nr. XP-2722).  

Galiojančio Saugomų teritorijų įstatymo keitimo tikslai 
yra įvairūs. LR Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo XIP-
934 tikslas – pakeisti ir papildyti Saugomų teritorijų įstatymą 
taip, kad jame būtų išlaikyta pusiausvyra tarp aplinkosaugos 
reikalavimų ir vietos žmonių realių poreikių, taip užtikrinant 
subalansuotą darnios plėtros lygiaverčių principų (aplinko-
saugos, ekonominio ir socialinio vystymosi) įgyvendinimą. 

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 
2001 metų redakcijoje (Nr. IX-628, 2001-12-04, Žin., 2001, 
Nr. 10S-3902) su vėlesniais pakeitimais ir papildymais bei 
Saugomų teritorijų įstatymą įgyvendinančiuose įstatymų ly-
dimuosiuose aktuose (planavimo schemos, reglamentai ir 
kt.) visiškai neatsispindi nūdienos reikalavimai, neatitinka 
kai kurių Europos Sąjungos direktyvinių dokumentų.  

Šiuo metu galiojančio Saugomų teritorijų įstatymo pa-
keitimo projektų rengimą paskatino dažni Lietuvos kaimo 
gyventojų, gyvenančių saugomose teritorijose, nusiskundi-
mai dėl nepagrįsto jų ūkinės veiklos ribojimo, dėl naujų sau-
gomų teritorijų atsiradimo ar jų ribų plėtimo nederinant su 
ten gyvenančiais žmonėmis, neatsižvelgiant į jų pastabas, 
nekompensuojant atsirandančių nuostolių įtraukus į saugo-
mų teritorijų plotus, kuriuose nuo seno gyvena žmonės, už-
siimantys intensyvesne ūkine veikla (Lietuvos, 2009). 

Atsižvelgiant į gyventojų nusiskundimus, siekiama pa-
tikslinti nuostatas, susijusias su saugomų teritorijų steigi-
mu, likvidavimu, ribų nustatymu.  

Vykstančios diskusijos bei nuomonės apie Saugomų 
teritorijų įstatymą yra labai prieštaringos. Vieni siūlo griež-
tinti įstatymą, kiti – tobulinti ar visai atsisakyti apribojimų, 

kitų reikalavimų. Kadangi pozicijos skirtingos, tampa su-
dėtinga priimti teisingus įstatymo pakeitimus.  

Dažnai savininkų asmeniniai interesai laikomi svarbes-
niais nei visuomenės, o ekonominė nauda – svarbesnė nei 
švari bei sveika aplinka, gamtinių išteklių išsaugojimas. San-
tykiai tarp gamtinės aplinkos ir visuomenės yra sudėtingi. 
Dabartinės gamybos poveikis aplinkai yra neigiamas. Inten-
syviai naudojant gamtos išteklius, naikinant tinkamas gyvū-
nams ir augalams gyventi buveines, mažėjant miškų plo-
tams, naudojant chemines medžiagas žemės ūkyje ir dėl kitų 
veiksnių mažėja augalų ir gyvūnų rūšių individų skaičius, 
kai kurios rūšys visiškai išnyksta. Dėl antropogeninio povei-
kio mažėja tam tikrų ekosistemų bioįvairovė. Dar 1957 m. 
Europos bendrijos sutarties 174 straipsnyje numatyta išlai-
kyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, saugoti žmonių 
sveikatą, apdairiai ir racionaliai naudoti gamtos išteklius. 

Neretai pamirštami ir Nacionalinės darnaus vystymosi 
strategijos (Valstybės, 2003) principai, vienas iš jų – apdai-
rumo principas, teigiantis, kad ūkinė veikla turi būti pla-
nuojama apdairiai, kad kuo mažiau kenktų aplinkai ir žmo-
nių sveikatai. Šio principo labai svarbu laikytis reguliuo-
jant ekonominį vystymąsi. 

Tačiau yra manančių, kad „priėmus paviršutiniškus, 
logikos ir sveikos nuovokos stokojančius įstatymus bei jų 
pataisas, patiriami ūkio nuostoliai, o itin uolus gamtos sau-
gojimas atsisuka prieš pačią gamtą“ (Rinkūnienė, 2009).  

Prof. J. Bučas teigia, kad Saugomų teritorijų įstatymas 
neorientuotas į žmogų, jame numatoma tik gamtos apsauga, 
kuri turi būti pritaikyta žmogui (Norvilaitė, 2009).                                       

Vienas iš saugomų teritorijų steigimo pradininkų 
R. Klimas pasisako prieš statybų gyvenvietėse, kaimuose ir 
viensėdžiuose, patenkančiuose į saugomomis paskelbtas 
teritorijas, draudimą. Jo manymu, kaimo žmonės, gyvenan-
tys saugomose teritorijose, turėtų teisę statyti ir rekonstruo-
ti bei laisvai disponuoti savo turtu (Klimas, 2009). Pasak 
Saugomų teritorijų įstatymo keitimo projekto iniciatoriaus 
ir rengėjo R. Klimo, kai saugomose teritorijose yra apribo-
jimų, turi būti nustatytos aiškios kompensacijos.  

Prof. P. Kavaliausko manymu, Saugomų teritorijų įsta-
tymą reikia tobulinti, būtinas lankstesnis požiūris, kad sau-
gomose teritorijose, ypač nacionaliniuose parkuose, būtų 
atsižvelgiama ir į gyventojų interesus (Lietuvos, 2008). 

Už įstatymo tobulinimą pasisakanti Valstybinės sau-
gomų teritorijų tarnybos vadovė R. Baškytė teigia, kad rei-
kėtų sumažinti dabar galiojančių teisės aktų skaičių, supap-
rastinti įvairių leidimų išdavimo tvarką, tobulinti kompen-
savimo sistemą, griežtinti asmeninę pareigūnų atsakomybę 
dėl priimamų sprendimų bei vertinti teisės aktus antikorup-
ciniu požiūriu (Baškytė, 2009).  

Judėjimas „Už gamtą“ kategoriškai pasisako prieš siū-
lomas šiuo metu galiojančio Saugomų teritorijų įstatymo 
pataisas (Lietuvos, 2009). 

 
Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo projektų analizė 

 
Pateikiama dviejų Saugomų teritorijų įstatymo pakei-

timo projektų XIP – 934 bei XP – 3451 analizė.  
Saugomų teritorijų pakeitimo projektas XIP – 934. 

Jame deklaruojama, kad pakeitus esamą Saugomų teritorijų 
įstatymą (Valstybės, 2001) bus išlaikyta pusiausvyra tarp 
aplinkosaugos reikalavimų ir vietos žmonių poreikių, su-
mažinti ūkinės veiklos apribojimai. Projekte siūloma nusta-
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tyti saugomų vertybių apsaugos principus, tikslinti veiklos 
saugomose teritorijose reglamentavimo dokumentų sąrašą. 
Taip pat numatoma tikslinti veiklos draustiniuose, veiklos 
paveldo objektų teritorijose, veiklos valstybiniuose par-
kuose reglamentavimą.  

Parlamentarų, iniciavusių šį pakeitimą, teigimu, pro-
jektą parengti ir užregistruoti paskatino saugomose teritori-
jose gyvenančių žmonių skundai, todėl siekiama patikslinti 
ir nuostatas, susijusias su saugomų teritorijų steigimu, lik-
vidavimu, ribų nustatymu. 

Projekto uždaviniai:  
� sumažinti ūkinės veiklos ribojimų perteklių saugo-

mose teritorijose, neignoruojant žmonių teisių; 
�  užtikrinti regionų, patekusių į saugomas teritorijas, 

normalią plėtrą; 
� pagerinti gamtos ir kultūros paveldo apsaugą Lietu-

vos saugomose teritorijose bei vietinių saugomų teritorijų 
gyventojų socialines ekonomines sąlygas, remiantis suba-
lansuotos plėtros principais, įtraukiant į šių problemų 
sprendimą vietos savivaldos struktūras, vietines bendruo-
menes ir vietinius gyventojus. 

Minėto projekto iniciatoriai aiškinamajame rašte (Lie-
tuvos, 2009) nurodo: „Dabar dažnai nepagrįstai plečiamos 

ir didinamos visos griežto apribojimo zonos. Tai daroma 

neatsižvelgiant į socialines ir ekonomines pasekmes, taip 

pat neįvertinamos valstybės realios finansinės galimybės. 

Didžiulėse teritorijose be svarbių mokslinių skaičiavimų ir 

tikslingumo pagrindimo dažnais atvejais – net nederinus su 

savininkais ir vietos bendruomenėmis, nustatomi veiklos 

privačioje nuosavybėje draudimai, tačiau praktikoje savi-

ninkams tik retais atvejais išmokamos realios kompensaci-

jos už taikomus apribojimus. Dažnai įsteigiamoje saugo-

moje teritorijoje nėra konkrečiai identifikuota, kur ir kiek 

iš tikrųjų toje teritorijoje yra saugomų vertybių. Bet kuria-

me gamtosaugininkų paruoštame teritorijų planavimo do-

kumente tik akcentuojama, kad numatytos gamtosauginės 
ar paveldosauginės priemonės jokių neigiamų socialinių ir 

ekonominių pasekmių nesukels. Tokie teiginiai nepagrįsti 

nei konkrečiais tyrimais, nei skaičiavimais“.  
Priėmus įstatymą tikimasi, kad pagerės vertingų objek-

tų apsauga, o ūkinė veikla nebus ribojama ten, kur nėra 
vertybių ir kitų priežasčių ją riboti, taip pat rengiamas įsta-
tymas sustabdytų nedidelių kaimų ir vienkiemių naikinimą, 
paskatintų jų atsikūrimą, kaimo sodybų steigimą, atsirastų 
daugiau darbo vietų.  

Tačiau šiems Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimams 
nepritaria Lietuvos nevyriausybinės ir pilietinės organiza-
cijos, tokios kaip Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių 
organizacijų koalicija, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Judėjimas 
„Už gamtą“. Pasisakydamos už Lietuvos saugomų teritorijų 
ir jų saugomų vertybių išlikimą, 2009 m. rugsėjo mėn. 
23 d. pasirašė peticiją dėl LR Saugomų teritorijų įstatymo 
pakeitimų. Pasak organizacijų, pasirašiusių peticiją, ypač 
didelį susirūpinimą kelia įstatymo projektas Nr. XIP-934, 
kuriame į svarbiausią vietą iškeliama privačios nuosavybės 
apsauga, ignoruojant viešąsias vertybes, kurias saugoti įpa-
reigoja Lietuvos Respublikos Konstitucija bei nacionaliniai 
ir tarptautiniai teisės dokumentai. 2008 m. spalio mėn. Eu-
ropos Komisija pateikė oficialų pranešimą (Nr. 2006/2148) 
apie pradėtą pažeidimo procedūrą dėl netinkamai įgyven-
dinamos ES Buveinių direktyvos (92/43/EEB). Siekiant iš-
taisyti nurodytas pažeidimo procedūros spragas, Lietuvos 

Respublikos Aplinkos ministerija parengė Saugomų terito-
rijų įstatymo pakeitimo projekto papildymą XP - 2722.  

Įstatymo projekte XIP-934 esančios nuostatos iš esmės 
prieštarauja ES Paukščių (79/409/EEB) ir Buveinių 
(92/43/EEB) direktyvoms. Šis projektas leistų ne tik naujas 
statybas, neatsižvelgiant į saugomos teritorijos specialiuo-
sius planus, bet ir į mažesnius sodybinius sklypus suskaidyti 
esamus, tradicinius sodybinius sklypus, tankiau juos užsta-
tant, leidžiant statyti neribotą kiekį gyvenamųjų pastatų so-
dyboje. Projektas suteiktų teisę savivaldybėms ir privatiems 
asmenims inicijuoti saugomos teritorijos panaikinimą. Ne-
numatytos jokios apsaugos priemonės, kad būtų išvengta 
saugomos teritorijos statuso, apsaugos ir naudojimo režimo 
panaikinimo tik vienpusiška privataus intereso iniciatyva. 
Šis įstatymo projektas taip pat numato, kad būtų leidžiama 
tverti tvoras ežerų pakrantėse bei statyti automobilius arčiau 
nei 25 metrai nuo vandens telkinių, taip padidinant vandens 
taršos tikimybę ir dar labiau apribojant visų Lietuvos gyven-
tojų teisę lankytis vandens telkinių pakrantėse.  

Aplinkosaugos, kraštotvarkos, kultūros paveldo apsau-
gos funkcijos saugomose teritorijose turi būti suderintos su 
vietos bendruomenių poreikiais, ir jeigu toje teritorijoje 
įmanoma ūkinė veikla, būtina atsižvelgiant į Lietuvos ir ES 
aplinkosaugos teisės aktus ir tarptautines normas.  

Saugomų teritorijų pakeitimo projektas XP – 3451. 
Šio projekto aiškinamajame rašte (Saugomų, 2008) nurodo-
ma, kad projekte atsižvelgta ne tik į neįdiegtus Europos Są-
jungos dokumentų reikalavimus, bet ir į nelauktus rinkos 
ekonomikos padarinių mūsų šalyje konfliktus su gamtine ap-
linka, kintančias žmonių vertybines orientacijas, Saugomų te-
ritorijų įstatymo reguliuojamų santykių viešojo administra-
vimo ir teisminės praktikos probleminius aspektus. Siekiant 
išvengti dalies valstybės tarnautojų ir teisėsaugos pareigūnų 
nebrandžios teisėjautos padarinių, apkraunant teismus betiks-
lėmis bylomis viešojo intereso gynybos dingstimi, pateikta-
me projekte šalinamos įstatymo daugiaprasmybės, išryški-
namos ne tik draudžiamos, bet ir skatinamos saugomose teri-
torijose fizinių ir juridinių asmenų piliečių veikos, pateikiami 
viešojo intereso bei kitų aktualių sąvokų apibrėžimai. 

Įgyvendinant saugomų teritorijų tvarkymo ir gamtos bei 
kultūros paveldo subalansuoto naudojimo vientisą politiką, 
projekte siūloma visų saugomų teritorijų (išskyrus kultūros 
paveldo objektus) bendrąjį administravimą valstybėje per-
duoti vienai institucijai – Valstybinei saugomų teritorijų tar-
nybai. Projekte nustatytos kompensacijų išmokėjimo princi-
pinės nuostatos ir apibrėžti kompensacijų gavėjai. 

Projekto aiškinamajame rašte dėstoma: „Prognozuo-

jant mūsų šalyje galimų energetinių, ūkinių bei finansinių 
pokyčių raidą, atsisakyta atitinkamo režimo saugomų teri-

torijų zonose kai kurių ligšiolinių ribojimų, t. y. leidžiama 

ir skatinama rekreacinės infrastruktūros tinklo plėtra, api-

brėžtų parametrų vėjo jėgainių statyba, teritorijų planavi-

mo dokumentais ir procedūromis kontroliuojamas žemės 

sklypų atidalijimas ir kita“. 

Galiojantį įstatymą siūloma papildyti ir atskiru straips-
niu „Saugomų teritorijų statuso panaikinimas“. Lietuvos 
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), vadovau-
damasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įsta-
tymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297; 2008, Nr. 71-2700) atliko 
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo pakeiti-
mo įstatymo projekto XP-3451 antikorupcinį vertinimą. 
Nustatyta, kad įstatymo projekte yra daug netikslumų, kai 
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kurios sąvokos nekonkrečios, nėra apibrėžtos jokiuose tei-
sės aktuose, todėl galimi įvairūs piktnaudžiavimai interpre-
tuojant šias sąvokas bei naudojant objektus saugomose te-
ritorijose. STT nuomone, siekiant išvengti piktnaudžiavi-
mų ir įvairių minėtų sąvokų interpretacijų, jos turi būti 
konkrečiai ir aiškiai apibrėžtos. 

Projekto iniciatoriai siūlo mažinti šiuo metu galiojan-
čiame Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme 
(Valstybės, 1993, 2001) numatytus veiklos draustiniuose ap-
ribojimus, t. y. Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 
2 dalies 6 punkte numatyta, kad „draudžiama įrengti naujus 
su draustinio paskirtimi nesusijusius, didesnius kaip 0,1 hek-
taro vandens telkinius“, o projekto XP – 3451 9 straipsnio 
3 dalies 4 punkte numatyta, kad „draudžiama įrengti naujus 
su draustinio paskirtimi nesusijusius, didesnius kaip 0,2 hek-
taro vandens telkinius“. Projekto 9 straipsnio 3 dalies 
6 punkte siūloma leisti statyti statinius sodybose be jokių ap-
ribojimų, kai galiojančiame įstatyme pažymėta esamose ir 
buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) 
sodų liekanų arba jei sodybos yra pažymėtos vietovės ar ki-
tuose planuose). Taip pat šioje dalyje mažinami šlaitų nuo-
lydžio reikalavimai ir atstumai nuo šlaitų briaunų, t. y. nusta-
tomas draudimas statyti pastatus ir didinti jų tūrius šlaituose, 
kurių nuolydis didesnis kaip 30 laipsnių, o šiuo metu galio-
jančiame Saugomų teritorijų įstatyme draudžiama statyti, kai 
nuolydis didesnis negu 15 laipsnių, taip pat draudžiama sta-
tyti arčiau kaip 25 metrai nuo šlaitų viršutinės bei apatinės 
briaunos, o šiuo metu galiojančiame įstatyme – arčiau kaip 
50 metrų nuo šių šlaitų viršutinės bei apatinės ribos.  

Projekto autoriai neatsižvelgė į Konstitucinio Teismo 
2006 m. kovo 14 d. priimtą nutarimą, kuriame konstatuota, 
kad „ypač vertingų vietovių įvairovė gali lemti jų teisinio re-
žimo ypatumus, jose esančių objektų apsaugos būdus, veik-
los tose vietovėse sąlygas, ribojimus, draudimus; tokie ribo-
jimai, draudimai gali būti taikomi kitai ūkinei veiklai, staty-
boms tose vietovėse, taip pat bet kokiai kitai veiklai, dėl ku-
rios gali būti pakeistas kraštovaizdis, atskiri atitinkamose 
vietovėse esantys objektai ir pan.; ribojimai, draudimai, ku-
riais siekiama užtikrinti ypač vertingų vietovių apsaugą – 
viešąjį interesą, gali ir turi būti nustatomi visiems tokių ob-
jektų savininkams bei naudotojams; gali būti nustatyti ir to-
kie ribojimai, draudimai, kuriais tam tikra apimtimi yra įsi-
terpiama į visų, taip pat ir privačių žemės sklypų, miškų, 
parkų, vandens telkinių savininkų, nuosavybės teises“. Sau-
gomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkte nusta-
tytais ribojimais, draudimais siekiama užtikrinti, kad „nebū-
tų statomi statiniai, pakeičiantys kraštovaizdžio estetinę ver-
tę, mažinantys atskirų atitinkamose vietovėse esančių objek-
tų vertę, statiniai, kurių statyba ir eksploatavimas galėtų su-
daryti prielaidas užteršti gamtinę aplinką ar kitaip pakenkti 
gamtai, ir (arba) statiniai, kurių statyba ar eksploatavimas 
galėtų kelti pavojų žmonių saugumui, sveikatai ir pan.“.  

Valstybė, turėdama konstitucinę priedermę veikti taip, 
kad būtų garantuota natūralios gamtinės aplinkos, atskirų 
gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, gamtos 
išteklių racionalus naudojimas, atkūrimas bei gausinimas, 
gali įstatymais nustatyti ir tokį teisinį reguliavimą, kad ati-
tinkamų objektų, esančių ypač vertingose vietovėse, savi-
ninkams būtų nustatyti ir tokie ribojimai, draudimai, ku-
riais iš dalies yra įsiterpiama ir į privačių žemės sklypų sa-
vininkų nuosavybės teises.  

Taigi, Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 
nuostata „Gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose 
draudžiama: <...> 8) statyti su draustinio steigimo tikslais 
nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvu-
siose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų 
liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose 
planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), taip pat vietas, 
nustatytas draustinių tvarkymo planuose ar projektuose ir 
bendrojo planavimo dokumentuose, statyti pastatus ar di-
dinti jų tūrius šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 
15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių šlaitų vir-
šutinės bei apatinės briaunos“ (...) neprieštarauja Konstitu-
cijos 23 straipsnio 1, 2 dalims, 29 straipsnio 1 daliai. 

Įstatymo projekte siūloma atsisakyti nemažai apribo-
jimų ir valstybiniuose parkuose, neatsižvelgiant į tai, kad 
mažinant minėtus apribojimus draustiniuose ir valstybi-
niuose parkuose, gali būti neįgyvendinami Saugomų terito-
rijų įstatyme numatyti tikslai, nes projekto rengėjų aiški-
namajame rašte nėra nurodyta motyvų, kodėl mažinami ar 
iš viso naikinami ankstesni apribojimai, kokių tikslų sie-
kiama, kaip tai paveiks pačias saugomas vertybes ir objek-
tus, ar tai bus naudinga visai visuomenei, ar tik atskiroms 
suinteresuotų žmonių grupėms. 

STT nuomone, pasinaudojus įstatymo projekto 
23 straipsnio 11 dalyje siūloma įtvirtinti nuostata, kad „Sau-
goma teritorija nesteigiama, jeigu rengiant jos planavimo 
schemą (valstybinių parkų ir jų zonų ribų planą) tam priešta-
rauja daugiau nei vienas trečdalis žemės sklypų, esančių 
numatomoje steigti saugomoje teritorijoje, savininkų“, gali-
mi įvairūs piktnaudžiavimai, siekiant asmeninės naudos, kai 
asmeniniai žemės savininkų interesai iškeliami aukščiau už 
visuomenės, be to, šios normos įtvirtinimas gali prieštarauti 
įstatymo tikslams – saugoti gamtos ir kultūros vertybes.  

Įstatymo projekto 32 straipsnio 7 dalyje atsisakoma ap-
ribojimų parduodant valstybinę žemę ir siūlomąją parduoti 
bendrąja tvarka, numatyta Žemės reformos ir kituose įstaty-
muose. Taip pat šio straipsnio 9–12 punktuose supaprasti-
namas žemės sklypų dalijimas ir ribų keitimas, mažinama 
saugomų teritorijų, kuriose tai daryti draudžiama. Šie pakei-
timai prieštarauja įstatyme numatytiems tikslams – saugoti 
gamtos ir kultūros vertybes, todėl būtina šiuos santykius re-
guliuoti specialiomis, o ne bendrosiomis teisės normomis. 

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės de-
partamentas parengė išvadą dėl Lietuvos Respublikos 
Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto 
Nr. XP-3451 (Teisės, 2008). Išvadoje, be kitų pastabų, nu-
rodoma, kad projekte XP – 3451 siūloma mažinti veiklos 
apribojimus saugomose teritorijose, taikyti daugiau išim-
čių, supaprastinti veiklos reglamentavimo ar leidimų pro-
cedūras, t. y. iš esmės mažinti saugomų teritorijų apsaugą. 
Tokie pasiūlymai turėtų būti išsamiai pagrįsti, jų tikslai 
aiškūs, turėtų būti užtikrinama, kad įstatymo tikslams įgy-
vendinti jie visgi bus naudingi. 

Projekte siūloma nustatyti, kad žemės ūkio veiklos 
subjektams, ūkininkaujantiems saugomose teritorijose, ku-
riose yra nustatyta žemės ūkio veiklos apribojimų ir dėl to 
jie iš sklypų gauna mažiau pajamų, išmokamos kasmetinės 
kompensacinės išmokos, kuriomis kompensuojama kasmet 
iš 1 ha prarandamų pajamų dalis. Tačiau iš siūlomos nuo-
statos neaišku, kokiais kriterijais remiantis turėtų būti ap-
skaičiuojama iš 1 ha prarandamų pajamų dalis, todėl pro-
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jekte reikėtų nustatyti kriterijus, kuriais remiantis kompen-
sacija būtų apskaičiuojama (Saugomų, 2008). 

Apibendrinant Saugomų teritorijų reglamentavimą ga-
lima teigti, kad teismų praktika dėl Saugomų teritorijų įsta-
tymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių saugomų teritori-
jų teisinį režimą, aiškinimo ir taikymo nėra susiformavusi.  

Teisinio reguliavimo problemas sąlyginai galima sus-
kirstyti į teisinės kolizijos problemas ir uždelsto reglamenta-
vimo problemas. Teisinės kolizijos problemoms būdinga tai, 
kad to paties hierarchinio lygmens norminiai aktai (pvz., 
įstatymai) skirtingai reglamentuoja tuos pačius visuomeni-
nius santykius, sukurdami jų prieštaringumo atmosferą, kar-
tu dažnai supriešindami ir tų santykių dalyvius, pvz., pilietį 
ir viešojo administravimo subjektą (Ivoška, 2010). 

Svarbu tai, kad rengiamo įstatymo sąvokos, jų turinys 
būtų aiškios ir nedviprasmiškos, kitaip jų prasmė gali būti 
įvairiai interpretuojama taikant praktikoje. Netikslios ir ne-
aiškios teisės normos įtvirtinimas įstatyme prieštarauja Lie-
tuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų ren-
gimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio nuostatoms, kuriose rei-
kalaujama, kad „teisės akto turinys būtų logiškas, glaustas ir 
aiškus, tekste neturi būti nereikalingų arba netaisyklingų žo-
džių, žodžių junginių, pastabų ir dviprasmybių“. 

Būtina rasti būdą, kaip suderinti saugomoms teritori-
joms keliamus aplinkosaugos reikalavimus ir savivaldybių 
bei šių teritorijų gyventojų interesus. Privalu ginti viešąjį 
interesą ir išsaugoti gamtą, saugomas teritorijas, vertingas 
vietoves, natūralią gamtinę aplinką būsimoms kartoms, ta-
čiau nepalikti nuošaly ten gyvenančių ir ūkininkaujančių 
žmonių, siekiant juos įtraukti į bendrą gamtosauginę veik-
lą, su jais ieškoti ir siekti sutarimo. 

Geriausia aplinkos politika yra ta, kuria pirmiausiai 
siekiama išvengti žalos aplinkai, o ne kovoti su padariniais, 
todėl keičiant teisės aktus būtina užtikrinti saugomų terito-
rijų sistemos apsaugą, išlaikymą ir valdymo vientisumą.  

 
Išvados 

 
1. Norminių aktų gausa, jų teisinis nevienareikšmišku-

mas (vienų aktų viršenybė palyginti su kitais), ypač normų 
turinio lingvistinė įvairovė kelia nemažai praktinių problemų 
taikant norminius aktus ir naudojantis jų interpretacinėmis 
galimybėmis, kai sprendžiami žemės nuosavybės, statybų, 
įvairios veiklos reikalai saugomose teritorijose. 

2. Valstybės institucijų motyvaciją gerokai lemia vals-
tybės politikos prioritetai, vyraujantys interesai. Aplinko-
saugos srityje būdingas aplinkosauginių interesų susidūri-
mas su ekonominiais interesais. Ne išimtis ir saugomose 
teritorijose gyvenančių žmonių noras naikinti šias svarbias 
teritorijas ir gauti daugiau ekonominės naudos. 

3. Atlikus Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo pro-
jekto XIP – 934 analizę matyti, kad šiame įstatymo projek-
te esančios nuostatos prieštarauja ES Paukščių 
(79/409/EEB) ir Buveinių (92/43/EEB) direktyvoms. Pro-
jektas leistų naujas statybas, tankinti užstatymą, statyti ner-
ibotą kiekį gyvenamųjų pastatų sodyboje, suteiktų teisę sa-
vivaldybėms ir privatiems asmenims inicijuoti, kad sau-
goma teritorija būtų panaikinta. 

4. Kito parengto Saugomų teritorijų įstatymo pakeiti-
mo projekto XP – 3451 autoriai neatsižvelgė į Konstituci-
nio Teismo 2006 m. kovo 14 d. priimtą nutarimą. Projekte 
siūloma atsisakyti nemažai apribojimų, neatsižvelgiant į 

tai, kad mažinant apribojimus draustiniuose ir valstybi-
niuose parkuose, gali būti neįgyvendinami Saugomų terito-
rijų įstatyme numatyti tikslai. Įgyvendinus šį projektą, gali 
būti įvairių piktnaudžiavimo atvejų, siekiant asmeninės 
naudos, kai asmeniniai žemės savininkų interesai tampa 
svarbesni už visuomenės.  
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Virginija Gurskienė, Giedrė Ivavičiūtė 
 

Regulation on the Use of Protected Areas in Lithuania 
 

Summary 
 

The abundance and frequent change of legal acts, what is characteristic to Lithuanian environmental law, make the practical application of legal acts 
very complex.  

The abundance of normative acts, their legal ambiguity (supremacy of some acts over others) and especially linguistic variety of the content of 
norms cause many practical problems when applying normative acts and making use of their interpretational possibilities when the questions over land 
ownership, construction in the protected areas are solved.  

Being aware that the welfare and health of the people depend upon the state of the environment, landscape stability and biological diversity and that 
the human activity conditioning natural processes is a long-lasting process and the negative impact of these processes can manifest after many years, it is 
necessary to take into account the needs of future generations as well as to preserve the integrity of protected areas, establish the proper usage regime and 
evaluate the benefit of possible activity or inactivity. 

The article presents analysis of the existing regulation on protected areas and of the amendment projects XIP – 934 and XP – 3451 of the law on 
Protected Areas. The newly prepared projects contain many inaccuracies and non-particularities, fail to take into account the norms and legal acts on the 
environmental protection of Lithuania and Europe, neglect the decisions of the Constitutional court. The draft laws suggest rejecting many restrictions, 
failing to consider that this hinders accomplishment of the aims provided in law on Protected areas in reserves and state parks.  

Protected areas, regulation, draft law.  

 
Виргиния Гурскене, Гедре Ивавичюте 
 

Регламентирование использования охраняемых территорий Литвы 
 

Резюме 

 
Природоохранному праву в Литве присуще обилие правовых актов и их частая смена, что осложняет их практическое применение. 
Множество нормативных актов, их правовая неоднозначность (главенство одних актов над другими), а особенно лингвистическое много-

образие толкования норм вызывает немало практических проблем в процессе применения правовых актов и использования их интерпретаци-
онных возможностей, когда решаются вопросы собственности земли, строительства и различной деятельности на охраняемых территориях. 

 Зная, что от состояния окружающей среды, стабильности ландшафта и биологического разнообразия зависит здоровье и благосостояние 
людей, что человеческая деятельность, определяющая природные процессы, является долговременной и ее отрицательное влияние может про-
явиться через много лет, необходимо учесть потребности будущих поколений и сохранить целостность охраняемых территорий, установить 
правильный режим их использования и оценить выгоду от возможных действий или отсутствия таковых. 

В статье рассматривается существующее регламентирование охраняемых территорий и представлен анализ проектов XIP – 934 и XP – 
3451 изменения Закона об охраняемых территориях. В новых подготовленных проектах есть множество неточностей, отсутствует конкретика, 
не учитываются природоохранные правовые акты и нормы Литвы и Европы, пренебрегаются постановления Конституционного Суда. В проек-
тах закона предлагается отказаться от многих ограничений, но не учитывается, что уменьшение ограничений в заповедниках и государствен-
ных парках может сделать невозможным осуществление задач, намеченных в Законе об охраняемых территориях. 

Охраняемые территории, регламентирование, проект закона. 

 
Gauta 2010 m. kovo mėn., atiduota spaudai 2010 m. birželio mėn. 
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