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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO

Aplinkos ministerija parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 56 „Dėl Savivaldybių draustinių
steigimo ir savivaldybių gamtos paveldo objektų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
pripažinimo netekusiu galios“ projektą (toliau – Projektas).
Projekto tikslas – įgyvendinti 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, kuriuo atsisakyta
įpareigojimo Vyriausybei atskirai tvirtinti savivaldybių draustinių steigimo tvarką. Saugomų
teritorijų įstatymo (toliau – Įstatymas) 23 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad visų saugomų teritorijų
steigimo kriterijus nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Lietuvos Respublikos
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 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1736 „Dėl Saugomų teritorijų (išskyrus kultūrinius rezervatus (rezervatus-muziejus), kultūrinius
draustinius, istorinius valstybinius parkus) steigimo kriterijų patvirtinimo“ 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. Atsižvelgiant į
tai, siūloma Lietuvos Respublikos 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.
Priėmus Projektą, kitų teisės aktų keisti nereikės.
Projektas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas.
Projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų.
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Projekto notifikuoti Europos Komisijai nereikia.
Atliktas numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas.
Projekto įgyvendinimui nereikės papildomų lėšų.
Priėmus Projektą, galimų neigiamų padarinių nenumatoma.
Projektas buvo derinamas su visuomene jį paskelbiant Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Pastabų ir pasiūlymų iš visuomenės
negauta.
Projektas teiktas derinti Teisingumo ministerijai, Kultūros ministerijai, Lietuvos savivaldybių
asociacijai ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai. Teisingumo ministerija esminių
pastabų projektui neturėjo. Kultūros ministerija pastabų neturėjo. Lietuvos savivaldybių asociacija
ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė pastabą, į kurią neatsižvelgta. Buvo
surengtas pasitarimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pastabos. Nepavykus
suderinti pastabos, Aplinkos ministerijos argumentai dėl neatsižvelgimo pateikti derinimo
pažymoje.
Nutarimo projektą parengė Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės (vadovas
– Algirdas Klimavičius tel. 8686 17295, el. p. algirdas.klimavicius@am.lt) vyriausiasis specialistas
Mindaugas Žolynas, 8695 84298, el. p. mindaugas.zolynas@am.lt.
PRIDEDAMA:
1. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d.
nutarimo Nr. 56 „Dėl Savivaldybių draustinių steigimo ir savivaldybių gamtos paveldo objektų
skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas, 1 lapas.
2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 1 lapas.
3. Derinimo pažyma, 1 lapas.
4. Institucijų išvados, 4 lapai.
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