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1. Projekto rengėja – Aplinkos ministerija.
2. Projekto tikslas – atsisakius įpareigojimo Vyriausybei atskirai tvirtinti savivaldybių draustinių
steigimo tvarką (įgyvendinant 2016 m. spalio 18 d. Seimo priimtą Saugomų teritorijų įstatymo Nr. 1-301
1, 2, 5, 7, 9, 13, 16, 18, 20, 23, 24-1, 25, 27, 29, 30, 31, 32 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo
papildymo 32-1 straipsniu įstatymą Nr. XII-2683), Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimas Nr. 56
„Dėl Savivaldybių draustinių steigimo ir savivaldybių gamtos paveldo objektų skelbimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pripažįstamas netekusiu galios.
3. Dabartinė situacija:
 Saugomų teritorijų įstatymo (toliau – Įstatymas) 23 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad visų
saugomų teritorijų steigimo kriterijus nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Vyriausybė
2017 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 597 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos
Respublikos saugomų teritorijų įstatymą“ įgaliojo Aplinkos ministeriją nustatyti saugomų
teritorijų (išskyrus kultūrinius rezervatus (rezervatus-muziejus), kultūrinius draustinius, istorinius
valstybinius parkus) steigimo kriterijus. Aplinkos ministras (2020-12-03 įsakymu Nr. D1-736)
patvirtino Įstatymo 23 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 dalyse nurodytų saugomų teritorijų steigimo
kriterijus, taikomus ir savivaldybių draustinių, ir savivaldybių saugomų gamtos paveldo objektų
atrankai.
4. Projekto esmė:
 Įgyvendinant Įstatymą ir atsižvelgiant į tai, kad Aplinkos ministras patvirtino saugomų teritorijų
steigimo kriterijus, taikomus ir savivaldybių draustinių, ir savivaldybių saugomų gamtos paveldo
objektų atrankai, siūloma Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimą Nr. 56 „Dėl Savivaldybių
draustinių steigimo ir savivaldybių gamtos paveldo objektų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
pripažinti netekusiu galios.
5. Derinimas:
 Esminių pastabų neturėjo Teisingumo ministerija, pastabų neturėjo Kultūros ministerija;
 Lietuvos savivaldybių asociacija ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracija nepritaria
Vyriausybės nutarimo Nr. 56 pripažinimui netekusiu galios ir mano, kad nebeliks aiškiai
reglamentuotų savivaldybių draustinių steigimo procedūrų, neaišku kokia tvarka bus steigiami
savivaldybių draustiniai ir skelbiami savivaldybių gamtos paveldo objektai;
 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pastabai aptarti buvo suorganizuotas pasitarimas,
tačiau pastabos suderinti nepavyko. Aplinkos ministerijos nuomone, pakeitus Įstatymo 23
straipsnio 6 dalies nuostatas, neliko įstatyminio pagrindo teisės aktui, reglamentuojančiam
savivaldybių draustinių steigimą ir savivaldybių gamtos paveldo objektų skelbimą. Savivaldybių
draustiniai steigiami ir savivaldybių gamtos paveldo objektai skelbiami vadovaujantis Pasiūlymų
dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo (aplinkos
ministro 2009-08-26 įsakymas Nr. D1-491) 15 punktu, kuris nustato, kad pasiūlymai dėl
savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objekto paskelbimo
savivaldybės saugomu nagrinėjami ir sprendimas priimamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka
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ir vadovaujantis aplinkos ministro patvirtintais kriterijais (aplinkos ministro 2020-12-03 įsakymas
Nr. D1-736);
Projektui Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė esminių pastabų ir pasiūlymų neturi.

6. Atitikimas Vyriausybės programos nuostatoms – Projektas tiesiogiai Vyriausybės programos
nuostatų neįgyvendina.
7. Dalykinio vertinimo išvada – siūlytina Projektą svarstyti tarpinstituciniame pasitarime ir Vyriausybės
posėdyje (A dalyje).
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