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Patogu –
kompiuterių ekranuose galėsite stebėti pranešėjus ir
jų pranešimus, užduoti rūpimus klausimus raštu ir gauti
atsakymus.

Dr. Indrė Žvaigždinienė:
„Tai, kokioje aplinkoje
gyvensime, priklauso
tik nuo mūsų pačių
sąmoningumo“

Saugu –

Žali ėgliai kaip kvietkai po dirvonus keri;
Terpu jų kiškiai guli, kropkos vaikus peri.
Krūmai, žole barzdoti, kraštais mišką riečia,
Ir linijos parėjos skersai mišką šviečia.
<…>
Kur tik žiūri, vis gražu: žalia, liekna, gryna!
Kur tik uostai, vis miela: giria nosį trina!
Kur tik klausai, vis linksma: šlama, ūžia, siaudžia!
Ką tik jauti, vis ramu: širdį glosto, griaudžia!

asmeniškai gautu, Jums priskirtu prisijungimo kodu
bus galima prisijungti ir naudotis tik viename įrenginyje.

Civilinė atsakomybė
už gamtai padarytą žalą:
ką būtina žinoti kiekvienam?

Greita –
balsuoti priimant sprendimus galėsite naudodamiesi
stacionariu kompiuteriu, planšete ar mobiliuoju telefonu.
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Antano Baranausko „Anykščių šilelio“ grožį
prisiminiau ne tik todėl, kad šis numeris
yra apie gamtą. Tiksliau, apie jos tausojimą,
ateitį ir aplinkos teisės iššūkius. Jį rengiant
paskambinęs buvęs teisėjas, teismų istorijos
ekspertas Alfredas Vilbikas manęs paklausė:
„Vilma, ar man savo straipsnyje geriau rašyti
„giria“ ar „miškas“?“ Hm... Giria, miškas,
šilas, sengirė… Kiek Lietuvos miškai turi
pavadinimų? Ir po jais slypi kodai, klodai,
istorinė atmintis, žmogaus elgsena. Sulig
kiekvienu TEISMAI.LT numeriu kyla vis
daugiau klausimų, randame vis įdomesnių
atsakymų! A. Vilbikas (28–29 p.) mums
pasakoja, kad XVI a. pirmą kartą LDK
istorijoje buvo atliktas girių ir net žvėrių
surašymas! O visuose trijuose Lietuvos
Statutuose, be valstybės ir jos piliečių
teisinio reguliavimo klausimų, specialūs
skyriai apėmė ir gamtos turtų naudojimą.
Senovės lietuviai girias laikė šventomis,
baltai tūkstančius metų naudojosi jų
gėrybėmis, buvo medžiotojai ir medkirčiai.
Medžiotojai anuomet buvo gerbiami,
kaip ir dabar yra kai kuriose kitose šalyse.
O Lietuvoje? Šį klausimą kelia ir žurnalo
viešnia – Valstybinių miškų urėdijos Teisės
skyriaus vadovė Žydrūna Damulytė,
pristatydama mums urėdijos veiklą ir tai,
kad mūsų šalyje ši institucija atsakinga ne tik
už valstybinius miškus, bet ir už medžioklę
(10–11 p.). Ar žinojote, kad Lietuvoje
plėtojamas medžioklinis turizmas ir iš
medžioklės valstybė gauna pelno? O kokios
baudos už neleistinai sumedžiotą žvėrį ir
kokius kelius turi nueiti žmogus, norintis
atsakingai medžioti profesionaliosios
medžioklės plotuose?
„Tai, kokioje aplinkoje gyvensime, priklauso
nuo mūsų pačių sąmoningumo“, –
teigia aplinkos teisės ekspertė dr. Indrė
Žvaigždinienė (6–9 p.). Anot šios žurnalo
pašnekovės, mūsų aplinkos būklė gera,
bet atsipalaiduoti nevalia – reikia nuolatos
rūpintis viskuo, kas mus supa, nes tik tada
turėsime gražią ir sveiką gamtą, švarų orą,
tyrą vandenį. „Neliks gamtos, neliks ir
mūsų“, – tarsi antrina jai sveikai ir
ekologiškai gyvenanti teisėjo padėjėja Jolita
Bujokienė, su kuria kalbamės jau kitame
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straipsnyje. Teisininkei šviesias mintis,
atidumą ir darbingumą išlaikyti padeda
gyvenimas kaime ir draugystė su viskuo, kas
ją supa.

Redakcinė kolegija

„Aplinkos apsaugos bylos yra viena
reikšmingesnių administracinių ginčų sričių,
nes tinkama aplinkosauga turi didelę
reikšmę ateities kartų gyvenimo kokybei“, –
pasakodama, kaip teisė į švarią ir saugią
aplinką užtikrinama administraciniuose
teismuose, teigia LVAT pirmininko
pavaduotoja dr. Skirgailė Žalimienė
(25–27 p.).

Justinas Bagdžius, Nacionalinė teismų administracija

Žurnale, neabejoju, Jus sudomins straipsnis
„Kai nukentėjusysis yra gamta“ (20–22 p.),
kuriame analizuojami nusikaltimai gamtai
ir jos pažeidimai, įtraukti į Baudžiamąjį
kodeksą. O kokia civilinė atsakomybė už
gamtai padarytą žalą, ką kiekvienam būtina
žinoti – šiuos klausimus pašnekovams kelia
mūsų redakcijos narė Gintarė Daugėlaitė.
MRU mokslininkės ir aplinkos teisės
ekspertės Daiva Bereikienė ir Kristina
Mikalauskaitė-Šostakienė pateikia savo
įžvalgas apie aktualias temas aplinkos
teisės srityje. Įsiklausyti, ką mums sako
mokslininkai, savo srities profesionalai,
ragina ir dar vienas šio numerio svečias
eurokomisaras Virginijus Sinkevičius,
Europos Komisijoje atsakingas už
aplinką, vandenynus ir žuvininkystę. Jis
neabejoja, kad Europa iki 2050 m. taps
pirmuoju klimatui neutraliu žemynu,
o Europos žaliasis susitarimas padės
gyventi sveikesnėje ir kokybiškesnėje
aplinkoje. Dėmesį skirdamas visos Europos
aplinkosaugai, jaunas politikas, visų pirma,
kalba apie savo šalį. „Turime daug galimybių
nustebinti Europą“, – įsitikinęs jis (3–5 p.).
Taigi, mielieji, aplinkos teisė apima kur kas
daugiau – ne tik grybus, nors studentai ją ir
vadina grybų teise. Pasmalsaukim!
Su meile gamtai ir Jums –
Vilma Budėnienė
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A KT UA LUS I S I N TE RV I U

Eurokomisaras
Virginijus Sinkevičius:
„Turime daug galimybių
nustebinti Europą“

Vilma Budėnienė, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko padėjėja
ryšiams su visuomene
„ Jis užaugo pilkame daugiabutyje, paauglystėje lenkė nugarą statybose,
nes norėjo padėti mamai, vienai auginusiai du vaikus. Tai pradžia
istorijos žmogaus, didžiosiomis raidėmis jau įrašyto į Lietuvos politikos
istoriją ir neabejotinai apie save dar leisiančio išgirsti visai Europai“, –
šitaip žurnalistas Edvardas Žičkus neseniai rašė apie jaunąjį šalies
politiką, eurokomisarą Virginijų Sinkevičių, kuris šiandien yra žurnalo
TEISMAI.LT pašnekovas.
O kaip Jūs pats prisistatytute?
Aš esu vyras, dviejų vaikų tėvas, sūnus ir
brolis – man atrodo, tai yra svarbiausios
mano pareigos, nes jos amžinos. Ministro ir
komisaro pareigos man, žinoma, yra svarbios,
esu atsakingas už tai, kokia bus Lietuvos
ir Europos ateitis, ir tai labai prasmingas
darbas. Kartu aš puikiai suvokiu, kad vienas
ar kitas politinis postas yra laikinas. O tai, ar
aš atsidursiu istorijos puslapiuose, ar ne, nėra
svarbiausia. Laikinumas man yra motyvacija
išnaudoti turimą laiką iniciatyvoms, kurios
atrodo svarbios. Kartu tai paskata suvokti,
kad gyvenime yra ir amžinų dalykų, vienas
jų – šeima.

Europos Komisijoje esate atsakingas
už aplinką, vandenynus ir
žuvininkystę. Kokia tai atsakomybė?
Mes gyvename lūžio metu, kai žmonija
ima suprasti, kad neatsakingas požiūris į
aplinką, pavojaus signalų, kuriuos mums
siunčia gamta, ignoravimas gali nulemti
liūdnas pasekmes. Koronaviruso pandemija
yra pavyzdys, kaip neatsakingas elgesys su
laukiniais gyvūnais gali kainuoti tūkstančius
gyvybių. Žinoma, yra ir kur kas mažiau
pastebimų, bet taip pat rimtų problemų.
Tiek kalbant apie oro ir vandens taršą, tiek
apie išteklių trūkumą. Dėl to spręsti šias
problemas, užkirsti kelią pasekmėms man yra
labai prasminga atsakomybė.
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Kai išgirdote apie šias pareigas, kokia
buvo pirma mintis?
Ne paslaptis, kad iš pradžių labai nustebau.
Kadangi buvau Lietuvos ekonomikos ir
inovacijų ministru, tikėjausi, jog man bus
pasiūlytas panašios srities portfelis. Deja. Bet
tai, kas man buvo pasiūlyta, iškart atrodė
labai prasminga. Kuo daugiau gilinausi į šią
sritį rengdamasis atsakyti į klausimus Europos
Parlamente, tuo įdomesnė man atrodė ši
problematika.

Aplinkos, ypač oro ir
vandens, būklė Lietuvoje
yra gera.
Kaip Lietuva atrodo Europos
Sąjungos šalių kontekste? Ar mes
mokame rūpintis savo aplinka? Ar
tausojame gamtą ir jos išteklius?
Ar mums rūpi, kuo kvėpuojame, ką
valgome ir geriame?
Mes labai mėgstame save nuplakti,
kalbėti, kad mums blogai sekasi, visur
atsiliekame. Dažniausiai taip nėra, įskaitant
ir aplinkos problemas. Ir nors Lietuvoje kyla
aplinkosauginių iššūkių, ji atrodo ne blogiau
nei kitos ES šalys.
Pavyzdžiui, tyrimų rezultatai rodo, kad
aplinkos, ypač oro ir vandens, būklė

Lietuvoje yra gera. Mūsų šalis padarė nemažą
pažangą atliekų tvarkymo srityje – nuo
2014 m. perpus sumažino į sąvartynus
patenkančių atliekų kiekį ir, palyginti su
kitomis ES valstybėmis narėmis, labai gerai
perdirba atliekas, tačiau platesnis antrinių
žaliavų panaudojimas gamybai išlieka iššūkiu.

Jau pramokome gražių žodžių
derinių: aplinkosaugos tvarumas,
vartojimo kultūra, darna su gamta,
esu neutralus gamtai / aplinkai… Į ką
labiausiai turime atkreipti dėmesį,
kad šie žodžiai nebūtų tik skambios
frazės?
Būtent į turinį reikia atkreipti dėmesį. Žodžiai
be turinio, be veiksmų, be pastangų keistis
yra vadinamieji greenwashing, ir nieko
daugiau.
Kalbant apie aplinkosaugą ir klimato kaitą,
mano nuomone, svarbiausia atkreipti dėmesį
į tai, ką sako mokslo bendruomenė. Šios
žinios, per ilgus darbo metus sukaupti
duomenys ir ekspertinės įžvalgos yra
geriausias naujų iniciatyvų, inovatyvių
sprendimų, taip pat ir siekio išlaikyti
sėkmingos žaliosios politikos tęstinumą
pagrindas.

Esate aktyvus Europos Komisijos
narys. Rūpindamasis aplinka
inicijavote daug projektų,

deklaracijų, pavyzdžiui, dėl taršos
mažinimo Baltijos jūroje, biologinės
įvairovės strategiją ir kt. Stengiatės
ne tik atkreipti dėmesį, bet ir gauti
lėšų gamtai tausoti ar mūsų elgsenai
joje „gydyti“. Kokiu projektu
labiausiai tikite ir laukiate rezultato?
Aš tikiu visomis iniciatyvomis: ir žiedinės
ekonomikos veiksmų planu, ir biologinės
įvairovės strategija, ir Jūsų minimu Baltijos
jūros taršos valymo planu. Žinoma, vienas
įgyvendinti paprasčiau, kitas – sudėtingiau,
tačiau jei kuria nors netikėčiau, dėčiau į
stalčių, o ne ant stalo.
Vis dėlto galiu pasakyti, kad Baltijos jūros
taršos mažinimo, o galų gale ir jūros išvalymo
iniciatyva man yra mieliausia. Nors kiekviena
ES jūra man yra svarbi ir dėl kiekvienos iš
jų stengiuosi, su Baltijos jūra vis tiek sieja
emocinis ryšys. Dėl to švaresnė Baltijos
jūra yra rezultatas, kurio sieksiu ir kurio
nekantrauju sulaukti.

Baltijos jūros taršos
mažinimo, o galų gale ir
jūros išvalymo iniciatyva
man yra mieliausia.
Kas daroma ir ko reikia, kad Baltijos
jūra taptų švaresnė? Ir kodėl ji tokia
užteršta?
Baltijos jūra yra viena iš penkių labiausiai
užterštų jūrų pasaulyje. Šios jūros užterštumą
lemia ir natūralūs veiksniai, kurių negalime
pakeisti, t. y. jos seklumas, ribotas susiliejimas
su vandenynu, lėta vandens apytaka, žema
vandens temperatūra. Kartu labai didelę
įtaką daro ir žmonių veikla: perteklinis
maistinių medžiagų naudojimas žemės ūkyje,
teršalai, jūros dugno ardymas, žvejyba,
šiukšlės, povandeninis triukšmas ir kt.
Akivaizdu, kad viena valstybė negali išspręsti
visos jūros klausimo, tad šiuo metu su
Baltijos jūros regiono valstybių aplinkos,
žemės ūkio ir žuvininkystės ministrais
deriname deklaraciją, kuria bus įsipareigota
imtis konkrečių veiksmų tam, kad Baltijos
jūra nebūtų teršiama taip, kaip yra dabar.
Mano tikslas – siekti, kad deklaracija apimtų
konkrečius Baltijos jūros regiono šalių
įsipareigojimus.

Vyksta ES atkūrimas, tam skiriamos
nemažos lėšos. Prioritetas – Europos
žaliasis kursas. Kas tai?
Europos žaliasis susitarimas yra nauja
Europos politikos kryptis, kurią kiekvienas
gali pavadinti savaip. Teisininkas ir politikas
galėtų sakyti, kad Europos žaliasis susitarimas
yra 50 veiksmų planas, kuriuo siekiama, kad

Europa iki 2050 m. taptų pirmuoju klimatui
neutraliu žemynu.
Ekonomistas ir verslininkas sakytų, kad
Europos žaliasis susitarimas yra nauja augimo
strategija, kuri ypač aktuali šiuo metu, kai
reikia gaivinti nuo pandemijos nukentėjusią
ES ekonomiką. Tai susitarimas, kuris keis
mūsų požiūrį į tai, kaip gaminame prekes
ir jas vartojame, kaip pertvarkius verslo
modelį nuo taršaus prie tvaraus bus kuriamos
darbo vietos ir diegiamos inovacijos, kaip
Europa taps pirmaujančiu regionu žaliųjų
technologijų srityje.
Na, o kiekvienam europiečiui žaliasis
susitarimas yra galimybė gyventi sveikesnėje
aplinkoje, turėti pigesnę ir švaresnę elektrą,
valgyti sveikesnį maistą, taupyti keičiant
vartojimo įpročius ir t. t. Man atrodo, kad tai
ir yra svarbiausia.

Europos Komisija turi didžiulių
žaliosios politikos ambicijų: EU green
deal, klimatui neutrali ekonomika iki
2050 m. Kaip pavyks (ir AR pavyks)
įgyvendinti šiuos tikslus turint
omeny skirtingą ES valstybių narių
požiūrį?
Aš neabejoju, kad pavyks. Europos žaliasis
kursas sulaukė palaikymo ne tik Europos
Parlamente, bet ir Europos Vadovų Taryboje.
ES šalių narių vadovai taip pat palaikė ir
siekį ES atsigavimą sieti su Europos žaliuoju
kursu. Tad yra ir visuomenės, ir ES vadovų
palaikymas. Kaip jau minėjau, man atrodo,
kad šiuo metu Europa pasiekė lūžio tašką,
kuriuo pasinaudodami įgyvendinsime
klimato kaitos tikslus.

ekonomikos gaivinimo planas, kuriam
planuojama skirti didelius finansinius išteklius,
pasitarnaus įgyvendinant žaliąjį kursą.

Teisininkų vaidmuo
kuriant žaliąsias sėkmės
istorijas yra ir bus ne
mažiau svarbus nei politikų,
mokslininkų ar verslo
bendruomenės.
Esate sakęs, kad „Lietuva gali tapti
žaliosios sėkmės istorija. Svarbiausia,
kad tą sėkmės istoriją rašytų ir
gyventojai, ir verslas, ir valstybė.
Kurdami žaliąją sėkmę, visi turi suktis
viename žiede.“ Koks būtų teisininkų
vaidmuo?
Visuomenė labai dažnai to nemato, tačiau
visi politiniai procesai, visos reformos
ir transformacijos nuo pat idėjos iki jos
pritaikymo kasdienybėje juda į priekį
pasinaudojant teisininkų pagalba ir
patarimais. Be teisininkų indėlio Europos
žaliasis kursas nebūtų parengtas, teisininkų
pagalbos reiks vyriausybėms, kai jos diegs
žaliąją transformaciją, teisininkų kompetencija
pravers ir tuomet, kai klimatui neutralios
Europos idėja taps siekiamybe kasdieniame

Siekiama, kad Europa iki
2050 m. taptų pirmuoju
klimatui neutraliu
žemynu.
Kaip COVID-19 pandemija keičia
Komisijos darbotvarkę? Ar žalioji
politika nebuvo nustumta į antrą
planą, ar neteks vėl iš naujo
įtikinti žmones bei politikus dėl
būtinybės keisti savo požiūrį į
aplinkosaugą? O gal priešingai,
nauji ekonomikos iššūkiai tik padės
įgyvendinti Komisijos darbotvarkę
aplinkosaugos srityje?
Koronaviruso pandemija neturės jokios
įtakos aplinkosaugos prioritetams – Europos
žaliasis kursas yra Europos augimo strategija,
tokia bus ir toliau. EK šių įsipareigojimų
laikysis. Kaip jau sakiau, EK prezidentė ir
Europos Vadovų Taryba jau paskelbė, kad
Europos atsigavimas po pandemijos bus
žalias ir skaitmeninis. Tad Komisijos pasiūlytas
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gyvenime. Dėl to teisininkų vaidmuo kuriant
žaliąsias sėkmės istorijas yra ir bus ne mažiau
svarbus nei politikų, mokslininkų ar verslo
bendruomenės.

Pakalbėkime apie teisinę aplinkos
bazę. Ką reikėtų keisti, o kas puikiai
funkcionuoja?
Nė vienos srities teisinė bazė niekada nebus
tobula, ją visuomet bandoma pagerinti.
Tad galima ilgai šnekėti apie tai, kaip ir kokį
įstatymą reikėtų koreguoti. Vis dėlto kalbant
apie teisinę bazę, manau, svarbūs du dalykai.
Pirma, svarbu suvokti, kad pokytį „ant
žemės“ lemia ne tik teisinė bazė, t. y. ne tik
tai, kas parašyta popieriuje, bet ir tai, kaip
tai įgyvendinama. ES teisinė bazė yra puikus
to pavyzdys. Sukurta gerų direktyvų, tačiau
jų įgyvendinimas užstrigo šalyse narėse, ir
tas gerasis pokytis gyventojų nepasiekia. O
tikslas ir yra ne gražiai skambantys įstatymai,
o žmonių gyvenimo kokybė.
Antra, teisinės bazės pokyčius daro politikai.
O geras politikas nebūtinai yra geras aplinkos
specialistas, ir tai labai dažnai matyti. Dėl to
man norėtųsi, kad politiniai sprendimai, kurie
virsta įstatymais, būtų priimami remiantis ne
nuojauta, o moksliniais faktais, mokslininkų
rekomendacijomis.

Tikslas ir yra ne gražiai
skambantys įstatymai, o
žmonių gyvenimo
kokybė.
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Ar ne per daug draudimų? Gal
reikėtų daugiau prevencijos,
švietimo, suvokimo ugdymo?
Kiekvienos šalies narės politikai pasirenka,
kuriuo keliu eiti. Ir kiekvieną nueitą kelią jo
pabaigoje rinkimų metu įvertina piliečiai.

Ministru tapote būdamas 26-erių, o
atsakingu už aplinkosaugą, žvejybą
ir vandenynus – 29-erių. Kas toliau?
Turite tikslų, ambicijų?
Dabar mano tikslas yra būti geru komisaru –
deramai atstovauti savo portfeliui, susidoroti
su Europai kylančiais iššūkiais, galų gale
ateities kartoms palikti švaresnę planetą.
Šiandien tai mano vienintelis profesinis tikslas
ir ambicija.

Jūsų socialiniame tinkle gausu gražių
ir prasmingų žinučių, pranešimų. Ir
ne tik apie aplinkosaugą, bet ir apie
šeimos, žmogiškąsias vertybes. Kaip
gebate suderinti atsakingas pareigas,
tėvystę ir mums siunčiamų naratyvų
laiką? Kokiu ritmu gyvenate?
Pagrindinis mano laiko planavimo principas –
laikas su šeima yra šventas dalykas. Dėl
to į darbą dažniausiai atvažiuoju keliomis
valandomis anksčiau nei oficiali jo pradžia,
kad suspėčiau kuo daugiau padaryti, nes
vėliau prasideda susitikimų ir renginių
maratonas. Grįžęs iš darbo visą laiką
stengiuosi skirti šeimai, o kai visi užmiega, dar

pabaigiu darbus, kurių dienos metu nebūnu
suspėjęs.

Kuo geriau kiekvienas
atliksime savo darbą, tuo
daugiau galimybių turėsime
ne tik nustebinti Europą,
bet ir išsaugoti planetą
ateities kartoms.
Ko palinkėtumėte teisininkų
bendruomenei? Kaip galėtume
prisidėti prie Jūsų didelių pastangų,
kad Lietuva aplinkosaugos srityje
nustebintų Europą, pasaulį, o visų
pirma – pati save?
Norėčiau pakviesti teisininkų bendruomenę
tapti aktyvia žaliosios transformacijos dalimi.
Žaliasis kursas yra ne tik politikų ar mokslo
bendruomenės reikalas. Šiuo lūžio periodu
reikės kiekvieno visuomenės nario, kiekvieno
specialisto – pradedant elektronikos
meistrais, ūkininkais, baigiant energetikos
ar informacinių technologijų specialistais –
pastangų. Teisininkai taip pat turi savo
nišą. Ir kuo geriau kiekvienas atliksime savo
darbą, tuo daugiau galimybių turėsime ne
tik nustebinti Europą, bet ir išsaugoti planetą
ateities kartoms.
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Dr. Indrė Žvaigždinienė: „Tai, kokioje
aplinkoje gyvensime, priklauso tik
nuo mūsų pačių sąmoningumo“
Rimantė Kraulišė,
Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovė ryšiams su žiniasklaida ir visuomene
Nors jau praėjusio amžiaus aštuntąjį dešimtmetį vartotojiškumu paremtoje visuomenėje aplinkos teisė tapo
itin aktuali, ši teisės šaka, galima sakyti, vis dar tik skinasi savo kelią į Olimpą.
Kalbos apie tokias aplinkos problemas, kaip klimato atšilimas, užteršti vandenynai, jau tapo įprastos kiekvieno
žmogaus ausiai, tačiau augantis sąmoningumas nebeleidžia mums likti pasyviais stebėtojais. Apie aplinkos
teisę, Lietuvą Europos Sąjungos (ES) kontekste ir kiekvieno iš mūsų indėlį puoselėjant gamtą kalbamės su
aplinkos teisės eksperte, knygų ir straipsnių autore, Europos administracinių teismų teisėjų asociacijos
Aplinkos teisės darbo grupės nare, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docente dr. Indre Žvaigždiniene.
Jūsų akademinė veikla skirta
aplinkos, ekologijos teisei puoselėti,
gilintis į šią specifinę sritį. Gausybė
straipsnių, disertacija, paskaitos
studentams, projektai... Kodėl
būtent ši sritis?
Aplinkos teisė yra palyginti jauna teisės
šaka, šiandien skaičiuojanti tik savo
penktąją dešimtį (pasaulio ir ES mastu į
aplinkosaugos problemas rimčiau pradėta
žvelgti tik apie 1972-uosius metus –
būtent tada Stokholme vykusi Jungtinių
Tautų Žmogaus aplinkos konferencija yra
laikoma vienu pagrindinių įvykių, žyminčių
šiuolaikinės aplinkos teisės pradžią). Kartu
ši teisės šaka yra ir labai „gyva“, ir viena
labiausiai besiplėtojančių teisės šakų.
Būtent šios priežastys, matyt, ir nulėmė
mano magistro darbo, o vėliau ir daktaro
disertacijos tematikos pasirinkimą. Man
buvo įdomu nagrinėti tai, kas Lietuvos

Prisidėti galime
kiekvienas, pavyzdžiui,
buityje, soduose ar
daržuose naudodami
mažiau kenksmingų
cheminių medžiagų,
tinkamai tvarkydami
atliekas, taupydami vandenį
ir pan.

teisės moksle nebuvo plačiai analizuota,
gilintis į naują sritį. Šiam pasirinkimui
didelę įtaką padarė ir mano dėstytojo
prof. A. Marcijono, vieno iš aplinkos
teisės pradininkų Lietuvoje, autoritetas ir
pavyzdys.

Jums aplinkos teisė nėra tik
mokslinis terminas. Sakykite, ką
Jums pačiai reiškia natūrali aplinka,
ekologija, švarus oras, tyras
vanduo?
Graži ir sveika aplinka, švarus oras,
tyras vanduo, gamtos ištekliai man labai
svarbu. Tai sudėtinė kokybiško gyvenimo
dalis. Kartais net nesusimąstome, kokie
esame turtingi, nes Lietuvoje kiekvienam
prieinamas gana aukštos kokybės geriamasis
vanduo, nedidelis oro užterštumas ir pan.
Žinoma, reikia turėti omenyje tai, kad
situacija gali greitai pasikeisti, jei tinkamai
nesirūpinsime aplinka, neužtikrinsime
efektyvios taršos kontrolės, racionalaus
gamtos išteklių naudojimo. Ir tai nėra
vien kokių nors valstybės ar savivaldybių
institucijų rūpestis, prisidėti galime
kiekvienas, pavyzdžiui, buityje, soduose ar
daržuose naudodami mažiau kenksmingų
cheminių medžiagų, tinkamai tvarkydami
atliekas, taupydami vandenį ir pan. Labai
džiaugiuosi, kad atsiranda vis daugiau
galimybių rinktis aplinkai draugiškus
produktus. Smagu, kad daugėja įvairių
aplinkosauginių iniciatyvų ir visuomenė

ganėtinai aktyviai jose dalyvauja, kad
meilė gamtai ir rūpestis ja skiepijami jau
mokykloje.

Aplinka neturi sienų –
upių vanduo nenustoja
tekėti, migruojantys
gyvūnai nesustoja prie
valstybių sienos, oro
tarša gali būti pernešama
šimtus ar net tūkstančius
kilometrų.
Ar Lietuvai, lyginant su kitomis ES
šalimis, dar reikia labai pasitempti
aplinkosaugos srityje? Kokius
didžiausius iššūkius matote?
Lietuvai, kaip ir kitoms valstybėms, reikia
rūpintis aplinka. Mūsų aplinkos būklė iš
esmės yra gera, tačiau atsipalaiduoti ir
užsimiršti nevalia. Pastarieji metai parodė,
kad problemų tikrai turime. Viena jų –
nepakankamai efektyvi aplinkos apsaugos
kontrolė, kai net atliekant reguliarius
patikrinimus neužfiksuojami pažeidimai,
nesiimama reikiamų prevencijos priemonių,
o vėliau bandoma spręsti milijoninės žalos
atlyginimo klausimus. Kaip pavyzdžius
galima paminėti „Metrail“ bylą, praeitais
metais kilusį gaisrą Alytuje ir kt. Šias
problemas jau bandoma spręsti –
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D r. In drė Žva ig ždin ienė

2020 m. pradžioje priimtos Lietuvos
Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės įstatymo pataisos (įsigaliojusios
gegužės 1-ąją). Minėtomis įstatymo
pataisomis detaliau reglamentuojami
privalomieji nurodymai, kuriais remiantis,
reikalui esant, gali būti stabdoma ir asmens
veikla, nustatomi privalomųjų nurodymų
davimo atvejai ir procedūros, šitaip siekiant
suteikti aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės pareigūnams tinkamus įrankius
reaguoti į nustatytus pažeidimus. Ar
naujas teisinis reguliavimas padės pasiekti
norimą rezultatą, spręsti kol kas anksti,
praktikos taikant šias nuostatas dar tikrai
per mažai. ES lygiu pabrėžiama, kad
aplinkosaugos tikslas yra gamtos išteklių,
kaip Europos tautų paveldo sudedamosios
dalies, ilgalaikė apsauga ir tvarkymas.
Taigi į aplinką žvelgiama kaip į bendrą
turtą, vertybę, kurią galima apsaugoti
tik visoms ES valstybėms narėms veikiant
kartu. Juk aplinka neturi sienų – upių
vanduo nenustoja tekėti, migruojantys
gyvūnai nesustoja prie valstybių sienos,
oro tarša gali būti pernešama šimtus ar net
tūkstančius kilometrų. Dėl šių priežasčių per
kelis pastaruosius dešimtmečius ES teisės
aktų aplinkosaugos srityje skaičius ypač
augo – šiandien jų turime jau daugiau nei
200. Kiekvienas jų nustato įpareigojimus
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ES valstybėms narėms, tarp jų ir Lietuvai.
Ir jie labai įvairūs: nuo įpareigojimo taikyti
geriausius prieinamus gamybos būdus,
draudimo medžioti tam tikras gyvūnų rūšis,
naudoti tam tikrus medžioklės būdus iki
baudžiamosios atsakomybės už aplinkos
teisės pažeidimus nustatymo. Taigi turime
pareigą juos visus įgyvendinti, priešingu
atveju gresia pažeidimų procedūros ir
baudos.

Klimato kaita ir prastėjanti aplinkos
būklė kelia egzistencinę grėsmę
Europai ir pasauliui. Kad Europa
įveiktų šiuos iššūkius, Europos
Komisija (EK) parengė veiksmų
gaires – Europos žaliąjį kursą.
Kokios priemonės numatomos
šiame kurse ir kokios galimybės jas
įgyvendinti?
Kaip teigiama EK komunikate, Europos
žaliasis kursas – tai nauja augimo strategija.
Ja siekiama pertvarkyti ES į teisingą
ir klestinčią visuomenę, pasižyminčią
modernia, efektyviai išteklius naudojančia
ir konkurencinga ekonomika, kurioje
2050 m. visai nebus grynojo išmetamo
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio,

o ekonomikos augimas bus atsietas nuo
išteklių naudojimo. Tai labai drąsūs ir
ambicingi tikslai. Tam reikės didžiulių
viešųjų investicijų ir didesnių pastangų
siekiant ir privataus sektoriaus kapitalą
panaudoti klimato kaitos prevencijos ir
aplinkosaugos priemonėms, kartu vengiant
netvarių modelių. Manau, tai ir bus
vieni didžiausių iššūkių, ypač įvertinant
COVID-19 pandemijos ekonomines,
finansines pasekmes. EK komunikate,
pristatančiame Europos žaliąjį kursą,
pateikiamas pradinis pagrindinių jam
įgyvendinti reikalingų politikos sričių ir
priemonių planas, kuris bus atnaujinamas
pagal kintančius poreikius ir formuluojant
politinius sprendimus. Europos žaliasis
kursas numato klimato kaitos srities
užmojų didinimą, energetikos sistemos
priklausomybės nuo iškastinio kuro ir
transporto sukeliamos taršos mažinimą,
pramonės mobilizavimą švariai žiedinei
ekonomikai kurti, sąžiningos, sveikos ir
aplinkai palankios maisto sistemos kūrimą
( jau pristatyta strategija intriguojančiu
pavadinimu „Nuo ūkio iki stalo“), nulinės
taršos siekį, ekosistemų ir biologinės
įvairovės išsaugojimo ir atkūrimo priemones
bei daugelį kitų. Taigi tikrai daug labai
įvairių tikslų, priemonių, todėl iššūkiu
valstybėms gali tapti ne tik jau minėtas
papildomų finansinių išteklių poreikis, bet
ir visuomenės, verslo palaikymas. Galima
diskutuoti ir apie tai, ar trijų dešimtmečių
pakaks visoms siūlomoms pertvarkoms
įgyvendinti. Kita vertus, reikia paminėti,
kad, pavyzdžiui, šiltnamio efektą sukeliančių
dujų emisiją laikotarpiu nuo 1990 m. iki
2017 m. ES pavyko sumažinti net 23 proc.,
t. y. viršytas užsibrėžtas tikslas. Taigi viskas
įmanoma, kai įdedama daug pastangų.

ES piliečiai vadovaujasi,
ko gero, aukščiausiais
aplinkosaugos standartais
pasaulyje.
Kokių dar svarbių priemonių ėmėsi
ES institucijos, siekdamos prisidėti
prie aplinkos tausojimo?
Galima pasidžiaugti, kad ES piliečiai
vadovaujasi, ko gero, aukščiausiais
aplinkosaugos standartais pasaulyje.
Beveik visose aplinkos teisės srityse tam
tikri reikalavimai, standartai kyla būtent
iš ES lygiu priimtų sprendimų. Laikantis
Europos žaliojo kurso neišvengiamai
teks priimti ir naujų teisės aktų. Vis dėlto
svarbu ne tik nauji teisės aktai. Pastaruoju
metu ES institucijos išskirtinį dėmesį
skiria vertinimams, kaip jau priimti teisės
aktai veikia praktikoje, ar pavyko pasiekti
užsibrėžtus tikslus. Šiame kontekste
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galima paminėti EK Reglamentavimo
kokybės ir rezultatų programą (REFIT),
kuria siekiama užtikrinti, kad ES teisės
aktais būtų veiksmingai, efektyviai ir
mažiausiomis sąnaudomis pasiekiami
geri rezultatai piliečiams ir įmonėms (ši
programa taikoma ne tik aplinkos teisės
srityje). Nuo 2015 m. pagal REFIT priimta
vienuolika aplinkosaugos iniciatyvų, o
dviejų patvirtinimo laukiama. Be to, jau
baigta trylika vertinimų, o vienuolika –
dar vykdoma. 2016 m. Komisija pradėjo
aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūrą
(The Environmental Implementation
Review, EIR). Tai procesas, kurio metu
siekiant nustatyti trūkumus ir jų priežastis
vertinama, kaip įgyvendinami aplinkos
teisės aktai ES valstybėse narėse. 2019
m. balandžio 4 d. EK priėmė antrąjį EIR
paketą (pirmasis paketas priimtas 2017 m.).
2019 m. paketą sudaro 28 šalių ataskaitos,
kuriose aprašoma pažanga nuo 2017 m.,
pateikiami kiekvienos valstybės narės ir
visų valstybių narių prioritetiniai veiksmai,
nustatomi bendri iššūkiai.

Vienas iš didesnių iššūkių
buvo Lietuvos nacionalinių
teisės aktų, reguliuojančių
santykius aplinkos ir jos
apsaugos srityje, gausa.
Kaip manote, ar šios priemonės
pakankamai veiksmingos?
Vien jau mano minėtų iniciatyvų peržiūros,
vertinimo priemonių poreikis, gana
aukštas pažeidimų procedūrų skaičius
aplinkos srityje byloja apie tai, kad tikrai
ne viskas padaryta. Kaip rodo naujausia
analizė, dėl neįgyvendintų aplinkosaugos
tikslų, nustatytų ES aplinkos apsaugos
teisės aktuose, prarandama apie 55 mlrd.
eurų kiekvienais metais1. Kodėl šių tikslų
nepavyksta pasiekti? Priežastys gali būti
įvairios, pradedant kartais per trumpais
direktyvų perkėlimo terminais, politinėmis
priežastimis (pavyzdžiui, nenoru priimti
tam tikrus griežtus reikalavimus, ribojimus
nustatančius teisės aktus prieš rinkimus),
baigiant ES valstybių narių teisės sistemų
skirtumais ir sudėtingumu. O ir pačios
direktyvos neretai būna tam tikras įvairių
interesų kompromisas, todėl siekiant
tikslų nesudaromos galimybės pasirinkti
efektyviausius būdus, kurie aplinkosaugos
srityje dažnai susiję su tam tikrų ūkinės
veiklos ribojimų nustatymu. Kartais ir pačių
direktyvų nuostatos būna neaiškios, gausu
nuorodų į kitus ES teisės aktus, todėl vienų
1
Study: The costs of not implementing EU
environmental law (Final Report). Prieiga per
internetą: <https://ec.europa.eu/environment/eir/
pdf/study_costs_not_implementing_env_law.pdf>.

ES teisės aktų tinkamas įgyvendinimas labai
priklauso nuo kitų teisės aktų vykdymo.

Kokią reikšmę Lietuvai turi 2004 m.
balandžio 21 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyva 2004/35/EB dėl
atsakomybės už aplinkos apsaugą
siekiant išvengti žalos aplinkai
ir ją ištaisyti? Ar ji jau tinkamai
įgyvendinta Lietuvoje? Kokių su tuo
susijusių iššūkių kilo mūsų šalyje?
Direktyva 2004/35/EB Lietuvai, kaip ir
kitoms ES valstybėms narėms, turėjo
didžiulę reikšmę. Pirmiausia dėl to, kad tai
buvo pirmasis tokio pobūdžio aktas –
pirmą kartą ES lygiu pradėta kalbėti
apie būtinybę suderinti žalos aplinkai
kompensavimo mechanizmą visoje ES.
Direktyva rengta gerą dešimtmetį, nes
buvo tikrai daug diskusijų, kokiu mastu
ji turėtų reguliuoti atsakomybės už žalą
aplinkai santykius. Vėliau teisės mokslininkai
ir praktikai nemažai ją kritikavo. Vis dėlto
ES valstybės narės, nepaisydamos visos
kritikos, turėjo įgyvendinti Direktyvos
iškeltus tikslus. Lietuvoje viena didžiausių
naujovių buvo „griežtosios atsakomybės“
(t. y. atsakomybės, taikomos neatsižvelgiant
į subjekto kaltę) už žalą aplinkai
įtvirtinimas. Direktyvą perkeliantys
Lietuvos nacionaliniai teisės aktai priimti
jau senokai, tačiau nuolat tobulinami,
nes vis identifikuojama trūkumų. Mano
vertinimu, vienas iš didesnių iššūkių
buvo Lietuvos nacionalinių teisės aktų,
reguliuojančių santykius aplinkos ir jos
apsaugos srityje, gausa. Direktyvos taikymo
sritis gana plati, todėl sunku tarpusavyje
suderinti visus teisės aktus. Kita vertus, ir
pačios Direktyvos sąvokos, joje vartojami
terminai kėlė daug abejonių ir diskusijų ne
tik Lietuvos, bet ir kitų ES valstybių narių
teisės mokslininkams bei praktikams. Ne
vienintelė Lietuva susidūrė su iššūkiais
įgyvendindama Direktyvos reikalavimus,
tai patvirtino ir REFIT vertinimas. Remiantis
vertinant parengta veiksmų programa,
ieškoma būdų, kaip sistemiškai spręsti
Direktyvos įgyvendinimo problemas.

Kalbant apie žalą gamtai, aplinkai
vienas svarbiausių dalykų – būdai
ir priemonės, kuriomis valstybės
institucijos tą žalą, padarytą
gamtai, nustato bei apskaičiuoja.
Kuo remiantis tai turi būti
padaryta? Kokia padėtis Lietuvoje?
Kalbant apie žalos aplinkai atlyginimą,
galima išskirti tokios žalos atlyginimą natūra
(atkuriant prieš padarant žalą buvusią
aplinkos būklę) ir žalos kompensavimą
pinigais. Žalos piniginė kompensacija

skaičiuojama taikant fiksuotus įkainius,
nustatytus aplinkos ministro įsakymu (pvz.,
šitaip kompensuojama žala, padaryta
gyvūnams, augalams), arba pasitelkiant
specialias formules, nurodytas aplinkos
ministro tvirtinamoje metodikoje (pvz.,
šitaip skaičiuojama tarša padaryta žala).
Taigi Lietuvoje turime iš anksto nustatytas
taisykles, kaip turėtų būti nustatoma
žala aplinkai. Teisės doktrinoje toks
reglamentavimas (ypač įkainių metodas)
buvo ne kartą kritikuotas dėl to, kad
neleidžia individualizuoti situacijos, žalos
apskaičiavimo, įvertinti visų padarytos
žalos aspektų. Kai kuriose valstybėse
praktika yra visai kitokia – kiekvienu
atveju žala vertinama ad hoc, pasitelkiant
atitinkamos srities ekspertus. Žinoma, šitaip
skaičiuojama žala gal ir būtų nustatyta
tiksliau, bet kiekvienu žalos aplinkai atveju
atliekamos ekspertizės reikalauja nemažų
laiko ir finansinių sąnaudų. Taigi visi
metodai turi savo privalumų ir trūkumų.
Apskritai tiksliai apskaičiuoti padarytą
žalą aplinkai labai sunku, nes netiesioginė
žala gali paaiškėti tik praėjus kuriam
laikui. Pavyzdžiui, užteršus vandens telkinį
pakenkiama ne tik vandens kokybei, bet ir
vandens augalijai, gyvūnijai. Todėl, manau,
svarbiau diskutuoti apie atsakomybės
neišvengiamumą ir aplinkos būklės
atkūrimo priemonių efektyvumą, o dar
geriau – apie žalos prevenciją, efektyvesnę
aplinkos apsaugos kontrolę.

Kaip atkuriama padaryta žala?
Kokia metodika, teisės aktais
remiantis nustatomas mechanizmas
(planas), numatantis žalos
aplinkai atkūrimo priemones?
Kas atsakingas už šių priemonių
nustatymą?
Aplinkos būklės atkūrimo pagrindinės
taisyklės nustatytos jau aptartoje
Direktyvoje 2004/35/EB. Perkeliant jos
nuostatas į nacionalinę teisę, 2006 m.
gegužės 16 d. aplinkos ministro įsakymu
Nr. D1-228 patvirtintas Aplinkos atkūrimo
priemonių parinkimo bei išankstinio
pritarimo gavimo tvarkos aprašas
(toliau – Aprašas). Aprašas taikomas, kai
padaryta žala susijusi su neigiamu poveikiu
palankios saugomos rūšies apsaugos
būklės ar palankios buveinių apsaugos
būklės siekimui ar šios būklės palaikymui;
arba žala paviršinio ar požeminio
vandens ekologinei, cheminei ir (arba)
kiekybinei būklei ir (arba) ekologiniam
potencialui; arba žala žemei, tai yra
užteršus žemę, kai teršalai pasklinda žemės
paviršiuje, įterpiami į žemę ar po ja (į
žemės gelmes); arba žala kraštovaizdžio
būklei. O, pavyzdžiui, neteisėtai iškirsto
miško atkūrimą reglamentuoja Miškų
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įstatymas ir jo įgyvendinamieji teisės
aktai; ekstremalių situacijų ar įvykių
metu pirmiausia vadovaujamasi Lietuvos
Respublikos civilinės saugos įstatymu
ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais.
Taigi pastaraisiais atvejais Aprašas būtų
netaikomas.
Vadovaujantis Aprašu žala aplinkai,
susijusi su vandeniu, mišku, kraštovaizdžiu,
saugomomis rūšimis ar natūraliomis
buveinėmis, ištaisoma atkuriant pirminę
aplinkos būklę pasirenkant šiuos aplinkos
atkūrimo būdus: pirminį, papildomą ir
kompensuojamąjį. Ar fiziniai ir juridiniai
asmenys, turintys pareigą atkurti pažeistą
aplinką į buvusią būklę, laiku ir tinkamai
šią pareigą įvykdo, kontroliuoja Aplinkos
apsaugos departamentas prie Aplinkos
ministerijos. Būtent į šią instituciją reikia
kreiptis ir dėl išankstinio pritarimo gavimo
bei aplinkos atkūrimo priemonių taikymo.

Ką reiškia principas „teršėjas moka“
ir ar šis principas veikia Lietuvoje?
Principas „teršėjas moka“ iš esmės reiškia,
kad tas, kas sukelia žalą aplinkai, privalo
ją atlyginti. Žala gali būti kompensuojama
mokant atitinkamus mokesčius, rinkliavas
(pvz., mokestis už aplinkos teršimą, rinkliava
ar kitokia įmoka už atliekų tvarkymą)
arba, kai žala padaryta neteisėtai,
taikant žalos aplinkai kompensavimo
mechanizmą. Atskirose aplinkos teisės
srityse šis principas įgauna tam tikrą
specifiką. Direktyva 2004/35/EB šį principą
apibrėžia atsakomybės taikymo srityje:
„Pagal principą „teršėjas moka“ subjektas,
padarantis žalą aplinkai arba sukeliantis
neišvengiamą (realią) tokios žalos grėsmę,
iš esmės turėtų atlyginti būtinų žalos
prevencijos arba ištaisymo (atlyginimo)
priemonių išlaidas. Jei kompetentinga
institucija, pati arba per trečiąją šalį,
veikia už subjektą, ši institucija turėtų
užtikrinti, kad jos patirtos išlaidos būtų
susigrąžintos iš šio subjekto. Taip pat reikia,
kad šie subjektai galiausiai padengtų žalos
aplinkai įvertinimo išlaidas ir, jei reikia,
tokios žalos susidarymo neišvengiamos
(realios) grėsmės įvertinimo išlaidas.“ O štai,
pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos atliekų
tvarkymo įstatyme nustatyta, kad atliekų
tvarkymo srityje principas „teršėjas moka“
reiškia, jog atliekų tvarkymo išlaidas turi
apmokėti pirminis atliekų darytojas arba
dabartinis ar ankstesnis atliekų turėtojas ir
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(ar) produktų, dėl kurių naudojimo susidaro
atliekos, gamintojas ar importuotojas. Taigi
šis principas tikrai veikia Lietuvoje, jis ne
tik buvo įtvirtintas Lietuvos teisės aktuose
dar prieš priimant minėtą Direktyvą,
bet ir taikytas, aiškintas Lietuvos teismų
praktikoje. Aišku, vienur šis principas veikia
efektyviau, kitur – gal kiek prasčiau, tačiau
jis tikrai nėra naujovė Lietuvoje.

Smagu, kad žmonėms,
ypač jaunimui, ne tas pats,
kokioje aplinkoje
gyvena.
Nuo 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojo
Lietuvos Respublikos aplinkos
apsaugos įstatymo pataisos. Kokius
esminius pokyčius reglamentuoja
šios pataisos? Kaip jos palies
kiekvieną iš mūsų?
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymas buvo keičiamas reaguojant į
susiklosčiusią situaciją, susijusią su tarša
ir jos kontrole, ir pastaruoju metu ypač
išryškėjusias problemas šioje srityje (galime
prisiminti žiniasklaidoje plačiai aptarinėtus
nuotekų, atliekų tvarkymo reikalavimų
pažeidimus, sąlygojusius didelę žalą
aplinkai). Įstatymo pataisomis griežtinami
ūkinės veiklos reikalavimai, susiję su ūkio
subjektų pareiga įgyvendinti planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
(PAV) procese nustatytas priemones,
kuriomis būtų išvengta neigiamo poveikio
aplinkai. O PAV procesuose dalyvavusiems
poveikio aplinkai vertinimo subjektams
nustatoma pareiga dalyvauti tolesniuose
leidimų išdavimo ir (ar) veiklos vykdymo
kontrolės etapuose užtikrinant, kad
numatytos priemonės ir (ar) nustatytos
sąlygos būtų visiškai įgyvendinamos.
Įstatymo pataisomis griežtinamos ir taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės
(TIPK) leidimų bei taršos leidimų
išdavimo sąlygos. Atitinkamai tikslinami
ir šių leidimų pakeitimo bei galiojimo
panaikinimo pagrindai. Daug griežčiau
turės būti reaguojama į pažeidimus,
ypač į tuos, kurie daromi sistemingai. Dėl
nustatytų pažeidimų bus neišduodami
arba naikinami jau išduoti leidimai, be
to, įstatymo pataisomis griežtinama ir
juridinių asmenų atsakomybė (didinamos

ekonominės sankcijos už veiklos vykdymą,
neturint tokiai veiklai reikalingo TIPK ar
taršos leidimo), taip pat nustatoma juridinių
asmenų atsakomybė už neteisėtą šalutinių
produktų, atliekų, žaliavų ir produktų
patekimą už teritorijos ribų. Manau, kad
šios pataisos tikrai reikalingos ir turėtų
prisidėti prie efektyvesnės aplinkos
apsaugos kontrolės, tačiau svarbu užtikrinti,
jog jos neliktų tik popieriuje ir būtų
tinkamai taikomos praktikoje.

Lietuvos visuomenė, ypač jauni
žmonės, tampa vis atidesnė
aplinkai. Kad požiūris į
aplinkosaugą keičiasi, liudija ir
išaugęs pranešimų apie aplinkos
apsaugos pažeidimus skaičius.
Kokias dar tendencijas stebite?
Iš tikrųjų visuomenei pradėjo labiau rūpėti
aplinka. Atsiranda vis daugiau prekių ir
paslaugų, atitinkančių ekologijos standartus,
žymimų specialiai tam skirtais ženklais.
Kadangi didėja pasiūla, reikia daryti
išvadą, jog didėja ir paklausa. Transporto
priemonės irgi po truputį keičiasi –
gatvėse vis daugiau matyti transporto,
nepriklausančio nuo iškastinio kuro. Smagu,
kad žmonėms, ypač jaunimui, ne tas pats,
kokioje aplinkoje gyvena. Džiugina, kai
dešimtmetė dukra, grįžusi iš mokyklos,
pasiūlo pasiimti maišų ir eiti rinkti šiukšlių
greta namų esančiame parkelyje. Studentų
domėjimasis aplinkos teisės problematika
taip pat didėja. Noriu pasidžiaugti dviem
savo studentėmis Grete Bagdonaite ir Leila
Abi Chaker, kurių atliktas tyrimas ir Vilniaus
universiteto Teisės fakulteto (VU TF)
studentų mokslinės draugijos baigiamojoje
konferencijoje pristatytas darbas „Kas
atsakingas už švarius vandenynus?“ šįmet
laimėjo antrąją vietą. Tema ir pats darbas
ne tik buvo gerai įvertintas iš VU TF
dėstytojų sudarytos vertinimo komisijos,
bet sudomino ir auditoriją (tiesioginės
konferencijos transliacijos metu buvo
galima balsuoti). Belieka tikėtis, kad,
būdami sąmoningesni patys, o kartu ir
siekdami prisidėti prie Europos žaliojo
kurso tikslų įgyvendinimo, sukursime
(išsaugosime) tokią aplinką, kurioje bus
gera ir saugu gyventi ne tik mums patiems,
bet ir ateities kartoms.

E K S P E RT Ų Į Ž VA LG O S

Valstybinių miškų urėdija:
Lietuvoje kuriame naujas
medžioklės tradicijas
Dovilė Skiauterienė, teisininkė
Su medžiokle susijusios temos visuomet skirtingai vertinamos. Vieni pašnekovai sako, kad medžioklė yra
natūralus procesas, ji padeda užtikrinti ekosistemos vientisumą, gyvūnų gerovę, gamta mums atsidėkoja
klestėdama, o aplinkos ir gyvūnų gynėjai teigia, jog morališkai neteisinga žudyti gyvūnus, nepaisant praktinių
sumetimų. Kai kuriose šalyse medžiotojai yra labai gerbiami, jiems dėkojama, populiarėja medžioklinis
turizmas, o Lietuvoje medžiotojų reputacija vis dar labai trapi ir kaskart sukelia daug diskusijų. Ar žinojote,
kad mūsų šalyje už medžioklę ir jos organizavimą atsakinga Valstybinių miškų urėdija (VMU)? Apie medžioklę,
jai taikomas taisykles ir skiriamas baudas kalbiname VMU Teisės skyriaus vadovę Žydrūną Damulytę.
Už ką atsakinga ir kokią veiklą
vykdo VMU?
VMU yra valstybės įmonė, atsakinga už
valstybinių miškų apsaugą, priežiūrą bei
efektyvų ir tvarų valstybės turto – miško –
valdymą. VMU turi 26 regioninius
padalinius, kuriuose iš viso dirba daugiau
nei 3 000 darbuotojų. Patikėjimo teise
valdo pusę Lietuvos miškų – apie 1 mln.
hektarų, iš kurių apie 200 tūkst. hektarų yra
draustiniai ir kiti saugomi miškai. Viena iš
VMU užduočių – valdyti profesionaliosios
medžioklės plotus ir organizuoti
medžiokles. Tokie medžioklės plotai yra
12-oje VMU padalinių.

Kokie svarbiausi teisės aktai
reglamentuoja medžioklę ir
medžiotojų veiklą?
Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas,
Lietuvos Respublikos gyvūnijos įstatymas,
Medžioklės Lietuvos Respublikos
teritorijoje taisyklės, Lietuvos Respublikos
ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas.

Kokius gyvūnus galima medžioti,
o kokių – ne? Kokios baudos už
tai gresia? Kurie gyvūnai įtraukti į
Lietuvos raudonąją knygą?
Visi medžiojamieji gyvūnai, jų medžioklės
terminai ir būdai nurodyti Medžioklės
Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse.
Visi gyvūnai skirstomi į medžiojamuosius, iš
kurių populiariausi – šernai, elniai, stirnos
ir lapės, nemedžiojamuosius, pavyzdžiui,
voverės, ir saugomas rūšis, įrašytas į
Lietuvos raudonąją knygą, – baltieji kiškiai,
lūšys, rudieji lokiai, šermuonėliai, stumbrai.

Baudos už pažeidimus medžioklėse
nurodytos Administracinių nusižengimų
kodekse (290 straipsnis. Medžioklę
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų
pažeidimas) ir siekia nuo įspėjimo iki kelių
tūkstančių eurų. Per pastaruosius kelerius
metus baudos padidėjo kelis kartus – iki
trijų tūkstančių eurų su teisės medžioti
atėmimu nuo vienų iki penkerių metų.
Vis dėlto VMU, kaip profesionaliosios
medžioklės plotų valdytoja, siekia, kad
medžiotojai pirmiausia atsakingai elgtųsi
medžioklės metu.

Per pastaruosius kelerius
metus baudos padidėjo
kelis kartus – iki trijų
tūkstančių eurų su teisės
medžioti atėmimu nuo
vienų iki penkerių metų.
Šiuo metu mūsų šalyje yra apie
31 tūkst. medžiotojų. Ką rodo tokie
skaičiai? Kiek medžiotojų reikia
Lietuvoje?
Jau gerą dešimtmetį medžiotojų skaičius
nesikeičia – jų yra apie 31 tūkst., tai
maždaug 1 proc. nuo visų Lietuvos
gyventojų. Toks pats medžiotojų skaičius ir
kaimyninėje Latvijoje, Čekijoje, Vokietijoje
medžioja apie 0,4 proc. visų šalies
gyventojų.
Medžiotojai padeda reguliuoti ir gausinti
medžiojamųjų gyvūnų skaičių, prižiūri
aplinką.
Nors medžiotojų skaičius nesikeičia,
medžioklės plotų Lietuvoje dėl
urbanizuojamų teritorijų mažėja. O tuo

pačiu metu daugėja medžiotojų, kurie
nepriklauso jokiems medžiotojų būreliams
ar klubams.
Medžioklė yra griežtai reglamentuota,
todėl norėdamas tapti medžiotoju žmogus
turi lankyti kursus, dalyvauti praktiniuose
šaudymo mokymuose, atlikti griežtą
medicininę patikrą, gauti ginklo leidimą.

Gyvūnais besirūpinančių
organizacijų atstovai tvirtina, kad
priemonės, kuriomis medžiojami
gyvūnai, yra neadekvačios, nes
gyvūnui nepaliekama jokių
galimybių. Kokie medžioklės būdai
yra leidžiami? Kaip vertinate
medžioklę lankais?
Lietuvoje medžiojama šaunamaisiais ginklais
ir gaudant spąstais arba gaudyklėmis.
Gyvūnai gaudyklėmis gaudomi gyvi ir
nesužeisti. Plėšrieji žvėrys (išskyrus vilkus),
bebrai ir ondatros gaudomi spąstais, kurie
garantuoja staigią pagauto gyvūno žūtį.
Laikantis jų naudojimo sąlygų užtikrinama,
kad nebus sugauti kiti gyvūnai, kuriems
gaudyti spąstai neskirti. Medžiojamųjų
gyvūnų Lietuvoje sparčiai daugėja – ypač
tauriųjų elnių, stirnų, briedžių, vilkų,
atsigauna pilkųjų kiškių populiacija. Beveik
kiekviename miške galima sutikti gausybę
kitų plėšrūnų – lapių, mangutų. Todėl
svarbiausia – medžioklės tvarka, o ne
priemonės.
Lankai yra vienas medžioklės įrankių, nors
ir ne itin populiarus. Jie naudojami nemažai
šalių: Ispanijoje, Portugalijoje, kai kuriuose
Italijos regionuose, Vengrijoje, Slovakijoje,
Grenlandijoje, Prancūzijoje, Suomijoje,
Bulgarijoje, Estijoje, Danijoje, Baltarusijoje.
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Metų pradžioje garsiai nuskambėjo
nušautos stumbro patelės ir
jos žuvusio jauniklio istorija.
Kaip tuo metu tvirtino Seimo
nariai, skandalai dėl komercinių
medžioklių nuolat pasikartoja.
Tad kyla klausimas, ar skaidri visa
sistema, kiek tokios medžioklės
kainuoja valstybei ir kiekvienam
medžiotojui? Kaip formuojami
medžiotojų būreliai, kas atsako
už medžiotojų padarytą žalą
valstybei?

Žydrūn a D a mul y tė

Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Slovakijoje,
lankais leidžiama medžioti tik aptvaruose.
Dėl jų įteisinimo ir naudojimo Lietuvoje
reikėtų daugiau diskusijų su visuomene.

Daugiau pažeidimų
nustatoma ne
profesionaliosios
medžioklės plotuose, o
privačiuose medžioklės
būreliuose.
Per 2019–2020 m. medžioklės
sezoną siūloma leisti sumedžioti
120 vilkų, t. y. dešimčia daugiau
nei praėjusiais metais. Šis didesnis
limitas jau sulaukė gausybės
komentarų. Nukentėję ūkininkai
tvirtina, kad toks skaičius vis tiek
per mažas. Vilkų gynėjai teigia, kad
reguliari medžioklė problemos iš
esmės nesprendžia, o tam tikrais
atvejais gali ją ir padidinti. Kokia
Jūsų nuomonė?
Vilkai – neatskiriama gamtos dalis. Jų
apskaita vykdoma pagal pėdsakus,
tačiau, atsižvelgiant į tai, kad pastaruosius
kelerius metus jos nebuvo, nustatyti šių
gyvūnų skaičių yra sudėtinga. Žmonės vis
dažniau su vilkais susiduria miške, daugėja
incidentų dėl jų daromos žalos ūkininkams.
Tad galima daryti išvadą, kad jų skaičius
didėja, o didėjantį skaičių reikia reguliuoti.
Tad tokioje urbanizuotoje valstybėje, kai
didelių miškų masyvų ar negyvenamų
teritorijų beveik nėra, vilkų skaičius turi būti
griežtai reglamentuotas.
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Už medžioklės taisyklių pažeidimus ir
padarytą žalą gamtai atsako pats pažeidimą
padaręs medžiotojas, nesvarbu, kur jis
medžioja – ar profesionaliosios medžioklės,
ar medžiotojų klubų, būrelių plotuose. Taip
buvo ir sumedžiojus stumbro patelę –
už tai nubaustas pats medžiotojas. Kai
medžioklės metu buvo nušauta stumbrė,
VMU medžioklės vadovas sustabdė
medžioklę, iškvietė Aplinkos apsaugos
departamento pareigūnus įvykiui
užfiksuoti – taip ir privalo elgtis pagal
įstatymus. Visos procedūros buvo
atliktos skaidriai ir viešai. Statistika rodo,
kad daugiau pažeidimų nustatoma ne
profesionaliosios medžioklės plotuose, o
privačiuose medžioklės būreliuose.
Suprantama, tokie atvejai, nors jie ir labai
reti, menkina medžiotojų reputaciją. Tad
tenka apgailestauti, kad ji Lietuvoje yra itin
trapi. Kitose šalyse, atvirkščiai, medžiotojai
labai gerbiami.

Medžioklės
profesionaliosios
medžioklės plotuose
valstybei nieko nekainuoja,
atvirkščiai, gaunama pelno
ir sumokami mokesčiai.
Medžioklės profesionaliosios medžioklės
plotuose valstybei nieko nekainuoja,
atvirkščiai, gaunama pelno ir sumokami
mokesčiai. Už medžioklės organizavimą,
sumedžiotus žvėris ir kitas medžioklėje
suteiktas paslaugas sumoka patys
medžiotojai pagal VMU direktoriaus
patvirtintą kainininką, kuris viešai
skelbiamas VMU interneto svetainėje1.
Medžioklės įkainiai nustatomi atsižvelgiant
į kainas aplinkinėse valstybėse, tad per
pastaruosius metus išaugo kelis kartus.
VMU svetainėje skelbiama informacija
ir apie organizuojamas medžiokles
profesionaliosios medžioklės plotuose
pagal medžioklės būdus bei regioninius
padalinius. Visi, kas pageidauja praleisti

laisvalaikį gamtoje, pažiūrėti žvėrių,
pasisemti patirties iš mūsų specialistų,
pamatyti, kaip puoselėjamos medžioklės
tradicijos, ir sumedžioti norimą žvėrį, gali
užsiregistruoti ir atvykti į organizuojamas
medžiokles.
Daugelyje Europos šalių valstybinius
miškus prižiūrinčios įmonės organizuoja
profesionaliąsias medžiokles, yra atsakingos
už medžiojamųjų gyvūnų skaičiaus
reguliavimą. Tuo remiantis ir Lietuvoje
buvo nustatyti profesionaliosios medžioklės
plotai, kuriuose galimybę medžioti turi visi
užsiregistravę medžiotojai. VMU naudoja
griežtos atskaitomybės ir saugios spaudos
medžioklės lapus, medžioklėms vadovauja
ilgametę patirtį turintys profesionalūs
medžiotojai.
Profesionaliosios medžioklės organizavimo
nuostatuose VMU yra įtvirtinusi tikslus
gerinti medžiojamųjų gyvūnų gyvenamąją
aplinką ir apsaugą, gausinti medžiojamųjų
gyvūnų skaičių, racionaliai valdyti šių
gyvūnų populiaciją, rūpintis želdinių,
žėlinių, medynų ir žemės ūkio pasėlių
apsauga nuo laukinių gyvūnų daromos
žalos, kaupti patirtį, informaciją ir
eksponatus, susijusius su pavyzdiniu
kompleksiniu miškų ir medžioklės ūkio
tvarkymu, puoselėti medžioklės tradicijas
ir plėtoti medžioklinį turizmą. Būtent jais
vadovaudamasi VMU vykdo savo veiklą,
susijusią su medžiokle.
Organizuojamų medžioklių metu prigijo
naujos medžiotojų tradicijos (apranga,
žvėrių pagerbimo ritualai ir pan.), imta
atsakingiau elgtis miške. Tai tapo pavyzdžiu
medžiotojų klubams ir būreliams.

Kaip gerinate gyvūnų gyvenimo
sąlygas?
Atkurdami miškus sodiname įvairių
želdinių: laukinių obelų, kriaušių, serbentų,
aronijų. Saugome perspektyviausius
medžius (ąžuolus, uosius) ir spygliuočių
medžių (eglių, pušų) viršūninius pumpurus
leisdami žvėrims maitintis jų šoninių
šakučių ūgliais bei aplink augančiais kitais
medžiais. Želdinių netveriame tvoromis,
todėl gyvūnams sudaromos puikios
sąlygos gyventi, slėptis, maitintis ir veistis.
Rūpindamiesi gausiname medžiojamųjų
gyvūnų (briedžių, tauriųjų elnių, stirnų,
šernų) populiaciją, o siekdami padidinti jų
įvairovę į laisvę paleidžiame danielių, kurie
puikiai prisitaiko mūsų miškuose.
Profesionaliosios medžioklės plotus prižiūri
ir kasdien saugo mūsų įmonės darbuotojai.
1
https://www.vivmu.lt/wp-content/
uploads/2019/09/IS_210_-2019-08-29.pdf

E K S P E RT Ų Į Ž VA LG O S

Darni plėtra,
viešojo intereso
gynimo galimybės
ir perspektyvos
teritorijų planavimo
teisinio reguliavimo
karuselėje
Kristina Mikalauskaitė-Šostakienė,
Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos lektorė,
teisės doktorantė
„Darni plėtra“ ir „viešasis interesas“ – šių sąvokų vertybinis svoris
teritorijų planavimo procese, visuomenės ir investuotojų nuomone,
dažnai labai skiriasi. Jeigu vieni kartais net desperatiškai stengiasi juos
apginti, kiti – tuosyk ignoruoti arba apeiti.
Keli pastarieji pasaulio istorijos amžiai išties
ypatingi kalbant apie mokslo ir technologijų
pasiekimus, gyventojų skaičiaus didėjimą,
miestų plėtrą, o tai neišvengiamai susiję ir
su žmogaus poveikiu aplinkai.
Įgavome itin daug priemonių, leidžiančių
įvairiausiais būdais modifikuoti supančią
aplinką tenkinant savo poreikius. Deja,
neretai tai susiję su trumpalaikės naudos
siekiu, todėl galima padaryti neatitaisomą
žalą tiek pačiam žmogui, tiek jo aplinkai.
Tai suprasdama tarptautinė bendruomenė
jau daug metų siekia realizuoti tvaraus
(darnaus) vystymosi idėjas ir užtikrinti
tinkamą teisinį reguliavimą, garantuosiantį
galimybę patenkinti tiek dabartinės, tiek
ateities kartų reikmes.
Darnaus (tvaraus) vystymosi terminas
pateiktas 1987 m. Pasaulio aplinkos
ir plėtros komisijos ataskaitoje „Mūsų
bendra ateitis“ (dar kitaip ji žinoma kaip
Brundtlando ataskaita (Brundtland report)).
Joje darnus (tvarus) vystymasis suprantamas
kaip plėtra, tenkinanti žmonijos reikmes
dabar ir neapribojanti galimybių ateities
kartoms tenkinti savąsias; siekiant geresnės
gyvenimo kokybės dabar ir ateityje,
ekonomikos, socialinės raidos ir aplinkos

apsaugos tikslai yra derinami ir papildo
vienas kitą.
Pagrindinės darnaus vystymosi nuostatos
sukonkretintos 1992 m. Rio de Žaneire
vykusiame pasaulio viršūnių susitikime,
kuriame priimta „Darbotvarkė 21“ –
pasaulio subalansuotos plėtros veiksmų
programa, Rio deklaracija dėl aplinkos ir
plėtros. Jungtinių Tautų pastangomis
2002 m. Johanesburge surengtame
aukščiausio lygio susitikime įvertinti per
10 metų po Rio de Žaneiro konferencijos
pasiekti pokyčiai ir realizuoti tikslai,
patikslinti ateities tikslai bei uždaviniai.
To siekiant priimta Johanesburgo darnaus
vystymosi deklaracija.
Remiantis šiais ir vėlesniais tarptautiniais
dokumentais įtvirtintas globalus tikslas –
užtikrinti darnią, kryptingą ir nuoseklią
kiekvienos valstybės teritorijos plėtrą.
Šis tikslas, be kita ko, pabrėžiamas ir
Lietuvos Respublikos nacionalinėje
darnaus vystymosi strategijoje bei Lietuvos
Respublikos Vyriausybės programos
įgyvendinimo plane, patvirtintame Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13
d. nutarimu Nr. 167.

Viena svarbiausių ir pagrindinių priemonių,
sudarančių prielaidą šiam tikslui pasiekti,
turėtų būti tinkamas, veiksmingas ir
efektyvus teritorijų planavimo teisinis
reguliavimas.
Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas (LVAT), apibendrindamas teritorijų
planavimą reglamentuojančių teisės normų
taikymo praktiką, konstatavo, kad Lietuvos
Respublikos teisės sistemoje teritorijų
planavimas suprantamas kaip procesas,
kuriuo siekiama darnaus teritorijų vystymo
ir kuris apima žemės naudojimo prioritetų,
aplinkosaugos, visuomenės sveikatos
saugos, paveldosaugos ir kitų priemonių
nustatymą, gyvenamųjų vietovių, gamybos,
inžinerinės ir socialinės infrastruktūros
sistemų kūrimą, sąlygų gyventojų užimtumui
reguliuoti ir veiklai plėtoti sudarymą,
visuomenės ir privačių interesų suderinimą.
Pateiktos teritorijų planavimo definicijos
kontekste akivaizdu, kad šis procesas
glaudžiai ir neatsiejamai susijęs su
valstybės, visuomenės, žemės sklypų
ir kito nekilnojamojo turto savininkų
(valdytojų, naudotojų) interesų derinimu,
įstatymuose ir kituose teisės aktuose
įtvirtintų jų teisių bei teisėtų lūkesčių
apsauga. Įgyvendinant teritorijų planavimo
dokumentų sprendinius daroma įtaka ne
tik suplanuotos teritorijos nekilnojamojo
turto savininkų (valdytojų, naudotojų)
teisėms bei teisėtiems interesams, bet ir
ekonominiam bei socialiniam teritorijos
vystymuisi, aplinkai ar atskiriems jos
elementams, visuomenės narių sveikatai,
kultūros paveldui ir kitiems valstybei bei
visuomenei svarbiems objektams.
Tvirtinamu teritorijų planavimo
dokumentu išreiškiama ne tik valstybės
(vietos savivaldos institucijų) politika dėl
konkrečios teritorijos, bet ir kompromisas
tarp valstybės (savivaldybės), jai
atstovaujančių institucijų, nekilnojamojo
turto savininkų ir suinteresuotos
visuomenės bei atskirų jos narių. Todėl
tik įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų
(neprieštaraujančių aukštesnę teisinę
galią turintiems teisės aktams) nuostatų
laikymasis teritorijų planavimo procese yra
prielaida suderinti ir užtikrinti valstybės,
visuomenės, fizinių bei juridinių asmenų
teises ir teisėtus interesus.
Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę
klausimai, susiję su teritorijų planavimu, iš
dalies reglamentuoti vieninteliame teisės
akte – Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1993 m. kovo 12 d. nutarimu patvirtintuose
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
laikinuosiuose nuostatuose. Po poros
metų priimtas Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymas. Atsižvelgiant
į visuomeninio gyvenimo dinamiką,
valstybės, visuomenės ir privačių asmenų
interesų sąlygotus pokyčius, šis teisės aktas
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nutartį administracinėje byloje Nr. A5253318/2011), jog viešasis interesas, taikant
Administracinių bylų teisenos įstatymą
(ABTĮ), turėtų būti suvokiamas kaip tai,
kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga,
vertinga visuomenei ar jos daliai, o asmens
teisė ginti viešąjį interesą administracinių
bylų teisenoje apibrėžiama kaip įstatymu
numatytų asmenų teisė įstatymo nustatytais
atvejais kreiptis į administracinį teismą
ginant tai, kas objektyviai yra reikšminga,
reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai.
Ir prieš įsigaliojant naujos redakcijos
Teritorijų planavimo įstatymui, ir jam jau
įsigaliojus viešojo intereso reglamentavimas
sulaukė mokslininkų dėmesio ir platesnės
analizės. Būgštaujant, kad po įvykdytos
teritorijų planavimo reformos įstatymų
leidėjas atvėrė verslininkams kelią
nekliudomai spręsti statybų klausimą,
naujos įstatymų nuostatos buvo
kritikuojamas, o viešojo intereso realaus
apgynimo perspektyva sieta su tuo, kaip
naujas teisinis reguliavimas bus taikomas ir
aiškinamas teismuose.

Kri st in a Mika l a uska itė -Š ostak ie nė

keistas ir papildytas daugiau negu 20 kartų.
Vis dėlto net ir tokia teisinio reguliavimo
pakeitimų gausa neišsprendė problemų,
kylančių teritorijų planavimo procese: išliko
sudėtinga teritorijų planavimo sistema,
viešojo administravimo institucijų funkcijų
dubliavimas, ilgi procedūriniai terminai,
numatytas perteklinis reikalaujamų iš
asmens dokumentų kiekis ir pan.
Galiausiai 2013 m. birželį įvykdyta
teritorijų planavimo reforma: patvirtintas
ir nuo 2014 m. įsigaliojo naujos redakcijos
Teritorijų planavimo įstatymas, priimtas
naujas Teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros įstatymas,
nustatantis teritorijų planavimo valstybinės
priežiūros tvarką, priežiūrą atliekančias
institucijas, jų kompetenciją, pareigas ir
teises. Reformos iniciatoriai ir šalininkai
džiaugėsi, kad pagaliau bus išspręstos
esminės problemos teritorijų planavimo
srityje. Vis dėlto, vaizdžiai sakant, nei
uždanga nusileido, nei aplodismentai
pasigirdo. Šią metaforą pagrindžia faktas,
kad jau dabar yra patvirtintas 41 Teritorijų
planavimo įstatymo pakeitimas (trys iš
jų dar neįsigaliojo). Dar vienas didelės
apimties (keičiami 25 straipsniai) Teritorijų
planavimo įstatymo pakeitimo projektas
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pateiktas Lietuvos Respublikos Seimui.
Šioje apžvalgoje dėl ribotos apimties
analizuojamos teisės normos, tiesiogiai
susijusios su viešojo intereso gynimo
galimybėmis, ir jų pokyčiai.
Apskritai teritorijų planavimo proceso
sudėtingumą ir komplikuotumą lemia tai,
jog nuolat susiduriama su skirtingais fizinių
ir juridinių asmenų poreikiais bei interesais
atitinkamų teritorijų naudojimo atžvilgiu.
Neretai privačių asmenų siekis teritorijų
planavimo dokumentuose numatyti tik
jiems palankias teritorijos naudojimo
ir tvarkymo sąlygas neatitinka inter alia
darnios plėtros kriterijų bei visuomenės
(viešojo) intereso.
Teismų praktikoje ir doktrinoje viešojo
intereso sąvoka ir atpažinimo kriterijai
analizuoti gana plačiai. LVAT, pasisakydamas
dėl viešojo intereso, pažymėjo, kad
įstatymų leidėjas teisės aktuose nėra
pateikęs viešojo intereso apibrėžimo,
todėl jo egzistavimas turi būti nustatomas
teismo kiekvienu konkrečiu atveju, įvertinus
visas konkrečios bylos aplinkybes, joje
nagrinėtinų klausimų pobūdį ir reikšmę.
Šis teismas yra ne kartą nurodęs (žr.,
pvz., LVAT 2011 m. gruodžio 27 d.

LVAT savo praktikoje yra pažymėjęs, jog
teritorijų planavimas – tai fizinių, juridinių
asmenų veiklos teritorinis organizavimas,
kuriuo siekiama užtikrinti viešąjį interesą –
racionalų teritorijos panaudojimą specifiniu
būdu – nustatant ar formuojant tam tikrų
teritorijų juridinį statusą, išreiškiamą
įstatymo nustatyta tvarka parengtuose ir
patvirtintuose dokumentuose. Juose raštu ir
grafiškai užfiksuojamos žinios apie teritoriją,
žemės sklypus arba jų grupes, jų tvarkymo
ir plėtojimo reikmes, sąlygas bei tvarką (žr.
LVAT 2008 m. spalio 30 d.
nutartį administracinėje byloje
Nr. A822-1678/2008, 2015 m. gruodžio 23
d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A-2032-525/2015). Teritorijų
planavimo įstatyme įtvirtinti teritorijų
planavimo tikslai gali būti įgyvendinti, o
fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių,
visuomenės, savivaldybių ir valstybės
interesai dėl teritorijos ir žemės sklypų
naudojimo bei veiklos plėtojimo šioje
teritorijoje sąlygų suderinti tik griežtai
laikantis teritorijų planavimo teisinio
reglamentavimo (žr., pvz., LVAT 2014 m.
kovo 20 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A602-343/2014). Šiame kontekste ypač
svarbu paminėti, kad šitaip LVAT byloje Nr.
eA-732-438/2019 pripažino, jog teritorijų
planavimo procedūrų teisėtumas per se yra
viešojo intereso svarbos.
Kitas svarbus aspektas susijęs su naujo
senaties naikinamojo termino ginčyti
teritorijų planavimo dokumentus
įtvirtinimu. Teritorijų planavimo įstatymo
49 straipsnio, kuris reglamentuoja
administracinių sprendimų, neatitinkančių
šio įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų,
panaikinimą, 6 dalyje nustatyta, kad
visuomenės (viešąjį) interesą ginantiems
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subjektams senaties terminas pareikšti
reikalavimus dėl patvirtintų teritorijų
planavimo dokumentų, jų sprendinių ar
juos patvirtinančių administracinių aktų
ginčijimo yra 20 darbo dienų nuo statybą
leidžiančio dokumento išdavimo dienos
pagal siekiamą ginčyti teritorijų planavimo
dokumentą, tačiau ne vėliau kaip 2 metai
nuo patvirtinto teritorijų planavimo
dokumento įsigaliojimo. Šioje dalyje
numatytas 2 metų senaties terminas yra
naikinamasis.
LVAT 2017 m. balandžio 19 d. nutartyje
administracinėje byloje Nr. eAS-316520/2017 aiškiai ir išsamiai pasisakė dėl šios
normos taikymo. Analizuodama minėtos
nuostatos turinį, teisėjų kolegija pažymėjo,
jog įstatymų leidėjo pasirinkta jos
(nuostatos) loginė ir lingvistinė konstrukcija
aiškiai patvirtina, kad Teritorijų planavimo
įstatymo 49 straipsnio 6 dalies taikymas
eksplicitiškai siejamas su statybą leidžiančio
dokumento išdavimu. Būtent šio (statybą
leidžiančio) dokumento išdavimas yra ta
aptariamos nuostatos hipotezėje nustatyta
teisiškai reikšminga faktinė aplinkybė,
kuri sudaro pagrindą konkretiems
teisiniams santykiams taikyti Teritorijų
planavimo įstatymo 49 straipsnio 6 dalį.
Įstatymo nuostatos dalis „tačiau ne vėliau
kaip 2 metai nuo patvirtinto teritorijų
planavimo dokumento įsigaliojimo“ negali
būti skaitoma atskirai ir vertinama, kaip
savarankiškai nustatanti senaties terminą.
Iš tiesų žodžiai „tačiau ne vėliau“ aiškiai
iliustruoja, kad tai papildoma kumuliatyvi
sąlyga, tiesiogiai susijusi su anksčiau
normoje nustatyta aplinkybe – statybą
leidžiančio dokumento išdavimu (išdavimo
data).
Remdamasis pateiktu aiškinimu teismas
padarė išvadą, kad nesant išduoto
statybą leidžiančio dokumento Teritorijų
planavimo įstatymo 49 straipsnio 6 dalis
negali būti (nėra) taikoma, o klausimas
dėl termino visuomenės (viešąjį) interesą
ginančiam subjektui pateikti reikalavimą
dėl teritorijų planavimo dokumento ( jo
dalies) panaikinimo yra sprendžiamas pagal
galiojančias terminams skaičiuoti taikomas
proceso taisykles.
Teismas akcentavo ir tai, kad teisėkūros
subjekto pasirinkta formuluotė „pagal
siekiamą ginčyti teritorijų planavimo
dokumentą“ aiškiai iliustruoja, jog Teritorijų
planavimo įstatymo 49 straipsnio
6 dalis taikoma esant išduotam ne bet
kokiam atitinkamoje teritorijoje statybą

leidžiančiam dokumentui, o dokumentui,
kuriuo įgyvendinami (realizuojami)
ginčijami (siekiami nuginčyti) teritorijų
planavimo dokumento sprendiniai.
Galiausiai aplinkybė, kad termino
visuomenės (viešąjį) interesą ginantiems
subjektams pareikšti reikalavimą dėl
teritorijų planavimo dokumentų,
jų sprendinių ar juos patvirtinusių
administracinių sprendimų pradžios
momentas yra siejamas su statybą
leidžiančio dokumento išdavimo data,
patvirtina, jog minimas statybą leidžiantis
dokumentas turi būti galiojantis kreipimosi
į teismą metu.
Apibendrinęs argumentus, susijusius su
Teritorijų planavimo įstatymo 49 straipsnio
6 dalies taikymu, teismas konstatavo,
kad ši norma taikoma, kai yra visos šios
kumuliatyvios sąlygos: 1) kai yra išduotas
statybą leidžiantis dokumentas; 2) šiuo
dokumentu įgyvendinami (realizuojami)
ginčijami (siekiami nuginčyti) teritorijų
planavimo dokumento sprendiniai; 3) šis
dokumentas yra galiojantis kreipimosi į
teismą metu.
LVAT vertinimu, statybą leidžiančio
dokumento nebuvimas leidžia konstatuoti,
kad Teritorijų planavimo įstatymo 49
straipsnio 6 dalis negali būti taikoma.
Todėl nesant kitų taikytinų specialiųjų
normų terminas teismui pateikti
pareiškimą dėl viešojo intereso gynimo
turi būti skaičiuojamas pagal bendrąsias
ABTĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatytas
bei nuoseklioje administracinių teismų
praktikoje taikomas taisykles.
Toks teismo aiškinimas vertintinas kaip
didelis žingsnis realaus viešojo intereso
gynimo linkme. Vis dėlto, regis, teigiamas
emocijas šis teismo sprendimas sukėlė toli
gražu ne visiems. Tokį teiginį pagrindžia jau
minėtas įstatymo projektas, kuriame, be kita
ko, keičiamo įstatymo 49 straipsnio 6 dalyje
siūloma nustatyti, kad „visuomenės (viešąjį)
interesą ginantiems subjektams naikinamasis
terminas pareikšti reikalavimus dėl
patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų,
jų sprendinių ar juos patvirtinančių
administracinių aktų ginčijimo yra penkeri
metai nuo patvirtinto teritorijų planavimo
dokumento įsigaliojimo“. Nesiejant šio
termino su statybą leidžiančio dokumento
pagal siekiamą ginčyti teritorijų planavimo
dokumentą išdavimu, atrodo, kad, pagal
planuojamus pakeitimus, galimybė ginčyti
teritorijų planavimo dokumentą sutrumpės
perpus. Jeigu tokie pakeitimai įsigalios,

neteisėtai patvirtintų teritorijų planavimo
dokumentų iniciatoriai, juos patvirtinę
subjektai galės saugiai išlaukti penkerius
metus ir toliau gyventi vadovaudamiesi
nebenuginčijamais teritorijų planavimo
dokumentais.
Pabaigoje norisi pri(si)minti
prof. V. Šlapkausko mintį, kad teisine
sistema ir teisės normomis sukuriama
visuomenėje pasitikėjimo ir saugumo
išsaugojimo, visuomenės sutelktumo
stiprinimo tendencija, kuri persveria ir
nustelbia griovimo tendencijas. Tai reiškia,
kad teisinė sistema, sąveikaudama su
moraline, ekonomine, politine ir kitomis
gretimomis socialinėmis sistemomis,
turi įgyvendinti socialinę teisės paskirtį,
kurioje pabrėžiama: 1) saugoti ir ginti
žmogaus pamatinius interesus; 2) užtikrinti
visuomenės grupių socialinę ir politinę
santarvę; 3) skatinti visuomenės socialinio
sugyvenimo kokybės raidą.
Teritorijų planavimas yra ta sritis, kurioje
itin ryškus valstybės vaidmuo ne tik
numatant teisinį reglamentavimą, bet ir
nuolat stebint, kontroliuojant ar taikant
poveikio priemones įvairiems subjektams,
kartu apribojant jų galimybes pažeisti
visuomenės ir jos atskirų narių konstitucines
teises ir laisves. Todėl įstatymų leidėjui,
suinteresuotai visuomenei, vystytojams
ir investuotojams norisi palinkėti
maksimaliai išnaudoti visas prieinamas
teisinio reguliavimo bei kitas priemones
kompromisui pasiekti, net jeigu tam
prireiktų metų ar kitų, kad būtų išvengta
kelerius metus trunkančių bylinėjimosi
procesų, kurie neretai neatneša jokios
apčiuopiamos naudos nė vienai šaliai.
Teisiniai ir faktiniai visuomeniniai santykiai
teritorijų planavimo požiūriu ne visada
sutampa, todėl prieš nustatant naują ar
keičiant esamą teisinį reguliavimą tikslinga
analizuoti, kokiais atvejais atskiri individai,
jų grupės, remdamiesi teise, įgyja galimybę
tenkinti savo interesus kitų asmenų teisių
ir teisėtų interesų sąskaita. Prieš sukuriant
privalomas elgesio taisykles teritorijų
planavimo procese būtina analizuoti
socialinius santykius, kurie susiklosto
teritorijų planavimo srityje ir kuriuos
siekiama įstatymiškai reglamentuoti. Svarbu
nustatyti, koks yra teisės normų realus
poveikis šioje srityje, kokia kryptimi veikia
valstybės institucijos, verslo subjektai ir kt.
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Baudžiamoji
atsakomybė už neteisėtą
atliekų gabenimą per
Lietuvos Respublikos
valstybės sieną
Daiva Bereikienė, Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo
akademijos lektorė
Kodėl už neteisėtą atliekų gabenimą
per valstybės sieną nustatoma pati
griežčiausia teisinės atsakomybės
rūšis – baudžiamoji atsakomybė?
Nuo aplinkos būklės labai priklauso
visuomenės gerovė ir žmonių sveikata.
Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys
asmenys ir veikiantys ūkio subjektai privalo
susilaikyti nuo tokių veiksmų, kuriais būtų
daroma žala žmogaus sveikatai, žemei, jos
gelmėms, gamtos ištekliams, vandeniui, orui,
augalijai ir gyvūnijai. Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 53 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta
nuostata, kad valstybė ir kiekvienas asmuo
privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų
poveikių, o 54 straipsnyje – imperatyvas
saugoti natūralią gamtinę aplinką, gyvūniją ir
augaliją, atskirus gamtos objektus ir užtikrinti
gamtos išteklių racionalų naudojimą ir
gausinimą. Taigi šios konstitucinės nuostatos
suponuoja įstatymo leidėjo pareigą drausti
veiksmus, darančius žalą natūraliai gamtinei
aplinkai, jos objektams, ir nustatyti teisinę
atsakomybę už žemės, jos gelmių niokojimą,
netinkamą gamtinių išteklių naudojimą,
vandens ir oro taršą, radiacinio poveikio
aplinkai darymą, augalijos ir gyvūnijos
skurdinimą ar naikinimą bei kitokį reikšmingą
neigiamą poveikį aplinkai ir žmogaus
sveikatai.
Augantis vartojimas ir kylanti ekonomika
lemia ne tik didesnę gerovę, bet ir vis
didėjančius gamtinių išteklių poreikius bei
milžiniškus atliekų kiekius, t. y. atspindi
akivaizdų poveikį gamtinei aplinkai. Reikėtų
pabrėžti, kad požiūris į atliekas keičiasi:
nuo suvokimo, jog tai medžiaga ar daiktas,
kuriais reikia atsikratyti, pereinama prie
naujoviško supratimo, kad tai yra pagalbinė
priemonė siekiant tausoti gamtos išteklius,
plėtoti verslą ir kurti naujas darbo vietas.
Atliekos tampa brangia preke. Jos tvarkomos
ne tik susidarymo vietoje, kitaip sakant,
tame mieste ar net valstybėje, bet ir vis
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dažniau vežamos tvarkyti į kitas šalis. Šios
aplinkybės suponuoja būtinybę teisinėmis
priemonėmis reguliuoti atliekų gabenimo
procesą (šalies viduje ir importą / eksportą).
Valstybė įstatymu riboja tam tikrų atliekų
įvežimą į Lietuvos Respubliką, pvz., nuo
2020 m. lapkričio 1 d. bus draudžiama į
mūsų šalį įvežti (importuoti) iš kitų valstybių
komunalines ir pavojingąsias atliekas, skirtas
šalinti ir (arba) naudoti energijai gauti, ir
komunalinių atliekų deginimo proceso
likučius (pelenus ir šlakus). Kitais atvejais
nustatomi griežti reikalavimai. Kriminalizuoti
nusikalstamą atliekų vežimą įpareigoja
2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyva 2008/99/EB dėl aplinkos
apsaugos pagal baudžiamąją teisę. Mūsų
šalyje baudžiamoji atsakomybė asmeniui
kyla už neteisėtą 50 tonų arba didesnio
kiekio naudoti arba šalinti skirtų nepavojingų
(Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso
(BK) 2702 str. 1 d.) ir pavojingų (BK 2702 str.
2 d.) atliekų gabenimą per valstybės sieną.

turėtojas atsikrato, nori atsikratyti ar privalo
atsikratyti. Taikant baudžiamąją atsakomybę
pagal BK 2702 straipsnį svarbu nustatyti,
kuriai kategorijai priskiriamos atliekos, nes
straipsnio 1 dalyje įvardyto nusikaltimo
dalyku yra nepavojingos, o
2 dalyje – pavojingos atliekos. Pavojingomis
atliekomis laikomos atliekos, kurios pasižymi
viena ar keliomis pavojingomis savybėmis,
nurodytomis 2014 m. gruodžio 18 d.
Komisijos reglamento (ES) Nr. 1357/2014
priede ir 2017 m. birželio 8 d. Tarybos
reglamento (ES) 2017/997 priede (pvz.,
užkrečiamosios atliekos, kurių sudėtyje yra
gyvybingų mikroorganizmų ar jų toksinų,
turimomis žiniomis ar remiantis patikimomis
prielaidomis, sukeliančių žmonių ar kitokių
gyvųjų organizmų ligas). Kitos atliekos
priskiriamos nepavojingų atliekų kategorijai
(pvz., neužteršta kartoninė pakuotė).
Nusikaltimą pagal BK 2702 straipsnį sudaranti
veika pasireiškia kaip neteisėtas atliekų
gabenimas per Lietuvos Respublikos
valstybės sieną: a) neturint privalomo
leidimo; b) kitaip pažeidžiant atliekų
įvežimą / išvežimą reguliuojančių teisės aktų
reikalavimus.
Asmens veiką kvalifikuojant pagal BK 2702
straipsnį privalomas atliekų gabenimo per
valstybės sieną reglamentuojančių teisės
normų reikalavimų (taisyklių) pažeidimo
įrodymas. Bazelio konvencija dėl pavojingų
atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų
tvarkymo kontrolės nustato pamatinius
reikalavimus valstybėms. Konvencijos
3 straipsnyje nustatyta, kad šalys pavojingų
arba kitokių atliekų nelegalų pervežimą laiko
nusikaltimu.

Kokie neteisėto atliekų gabenimo
per valstybės sieną nusikaltimo
sudėties ypatumai?

Atliekų vežimui Europos Bendrijoje (tranzitu
arba be tranzito per trečiąsias šalis), iš
Bendrijos į trečiąsias šalis, į Bendriją iš trečiųjų
šalių ir iš vienų trečiųjų šalių į kitas tranzitu
per Bendriją taikomas Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006
dėl atliekų vežimo. Asmenys, siekiantys
vežti atliekas per Lietuvos Respublikos
sieną, įvertinę atliekų pavojingumą,
nustatytą tvarkymo būdą, dalyvaujančias
šalis (išsiunčianti ir priimanti), privalo atlikti
leidimo gavimo procedūras arba vykdyti
supaprastintą procedūrą. Tarpvalstybinių
atliekų pervežimo procese dalyvaujanti
įgaliota valstybės institucija Lietuvoje yra
Aplinkos apsaugos agentūra.

Kaip minėta, baudžiamoji atsakomybė už
neteisėtą atliekų gabenimą per Lietuvos
Respublikos sieną nustatyta BK 2702
straipsnyje. Šiame straipsnyje įvardytomis
nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į teisinę
vertybę – į atliekų gabenimo per valstybės
sieną tvarką. Šio nusikaltimo dalykas yra
atliekos, kurioms taikomi atliekų vežimo per
valstybės sieną reikalavimai. Pagal Atliekų
tvarkymo įstatymą, atliekomis laikomos bet
kokios medžiagos ar daiktai, kurių atliekų

Atliekų tarpvalstybinių vežimų
tvarkos aprašas nustato atliekų vežimą
organizuojančio asmens bei atliekų gavėjo
pareigas. Taigi, jei asmuo per valstybės
sieną vežtų nepavojingas arba pavojingas
atliekas nesilaikydamas imperatyvios tvarkos,
nustatytos minėtuose aktuose, ir būtų
nustatytas 50 tonų ar didesnis vežamų atliekų
kiekis, jam kiltų baudžiamoji atsakomybė.
Taip pat atliekų įvežimą / išvežimą
reguliuojančių teisės aktų reikalavimų

Už neteisėtą atliekų gabenimą per
valstybės sieną gali būti taikoma
administracinė atsakomybė pagal Aplinkos
apsaugos įstatymo 78 ir 79 straipsnius
ar Administracinių nusižengimų kodekso
251 straipsnį.

Bausmės rūšis ir dydis priklauso nuo
pažeidimo pavojingumo, neteisėtai vežamų
atliekų kiekio (kai jis viršija 50 tonų) ir nuo
neteisėtai vežamų per valstybės sieną atliekų
rūšies: pavojingos (sankcijoje numatyta
bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas
iki trejų metų), nepavojingos (sankcijoje
numatyta viešieji darbai arba bauda, arba
laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės
atėmimas iki vienų metų).
Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 2702
straipsnį kyla atliekų vežėjui, tai yra asmeniui,
kuris priima atliekas iš jų turėtojo, jas veža ir
perduoda atliekų naudotojui ar šalintojui.
Baudžiamojon atsakomybėn pagal BK 2702
straipsnį gali būti traukiami fiziniai arba
juridiniai asmenys.
Kvalifikuojant veiką pagal BK 2702 straipsnį
jos padarymo tikslai ir motyvai nėra būtini
šios veikos požymiai. Nusikaltimas gali būti
padaromas tik tiesiogine tyčia.

Ar nekyla diskusinių klausimų dėl
baudžiamosios atsakomybės taikymo
už neteisėtą atliekų gabenimą per
Lietuvos Respublikos valstybės
sieną?

D ai va Bereikien ė, va dov ė l io „L ie tu vos bau d ž iam oj i te isė . S p eci a li o ji d a li s“ s ky r i a u s
„Nusi ka l t ima i ir b a udžiam ie j i nu siže ng im ai ap l inkai ir ž m o n i ų s v ei ka ta i ” b en d ra a u to rė

pažeidimas gali pasireikšti tada, kai vežama
turint leidimą, tačiau jis iš kompetentingų
institucijų gautas klastojant, pateikiant
klaidingus duomenis, sukčiaujant; arba
atliekamas tokiu būdu, kuris nenurodytas
pranešime ar judėjimo dokumente; arba
atliekos vežamos nepranešus visoms
susijusioms kompetentingoms institucijoms;
arba kai vežama tokiu būdu, dėl kurio
atliekos panaudojamos ar šalinamos
pažeidžiant reikalavimus ir kt. (pagal
Reglamento 2 str.).

Bausmės rūšis ir dydis
priklauso nuo pažeidimo
pavojingumo, neteisėtai
vežamų atliekų kiekio (kai
jis viršija 50 tonų) ir nuo
neteisėtai vežamų per
valstybės sieną atliekų
rūšies.
Taikant baudžiamąją atsakomybę pagal
BK 2702 straipsnį svarbūs ir šie aspektai:
ar atliekos įvežamos į Europos Bendrijos
valstybę ar iš jos; atliekos vežamos šalinti
ar naudoti. Pavyzdžiui, šalinti skirtų atliekų
eksportas iš Bendrijos yra draudžiamas,

išskyrus eksportą į Europos laisvosios
prekybos asociacijos šalis (Islandija,
Norvegija, Šveicarija, Lichtenšteinas), jei
jos yra pasirašiusios Bazelio konvenciją;
šalinti skirtų atliekų importas į Bendriją yra
draudžiamas, išskyrus išimtis (pvz., iš šalių,
kurios yra pasirašiusios Bazelio konvenciją).
Taigi 50 ir daugiau tonų atliekų gabenimas
iš Bendrijos į trečiąją šalį (išskyrus aptartas
išimtis) per Lietuvos Respublikos valstybės
sieną, kai yra pagrindo nustatyti, kad
jos skirtos šalinti, užtraukia baudžiamąją
atsakomybę pagal BK 2702 straipsnio 2 dalį.
Traukiant asmenį baudžiamojon
atsakomybėn pagal BK 2702 straipsnį
vertinama, ar asmuo nepažeidė ir kitų
aplinkos ar atliekų tvarkymą reguliuojančių
teisės normų reikalavimų (Atliekų tvarkymo
įstatymas, Pavojingų krovinių vežimo
automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų
transportu įstatymas ir kt.).
Nusikaltimas laikomas baigtu gabenant
(įvežant / išvežant) atliekas per valstybės
sieną be leidimo ar pažeidžiant atliekų
įvežimo / išvežimo nustatytą tvarką
(nusikaltimo sudėtis – formalioji), tai reiškia,
kad baudžiamajai atsakomybei už aptartas
nusikalstamas veikas kilti pakanka įvažiuoti į
valstybės pasienio zoną ir nebūtina nustatyti
valstybės sienos kirtimo fakto.

Diskusinių klausimų tikrai kyla. Pavyzdžiui,
ar kils baudžiamoji atsakomybė, jei tyrimo
metu bus nustatyta, kad asmuo per valstybės
sieną vežė 60 tonų pavojingų atliekų,
nors turėjo leidimą įvežti / išvežti tik 40
tonų pavojingų atliekų? Ar tai reiškia, kad
nesilaikoma leidimo ir kitų dokumentų sąlygų
ir toks leidimas turėtų būti negaliojantis visa
apimtimi, todėl laikytina, kad neteisėtai per
valstybės sieną yra vežama 60 tonų pavojingų
atliekų? Tokiu atveju turėtų būti vertinamas
vežamų ir leidime nurodytų atliekų rūšies
atitikmuo ar analogiški atliekų kodai, gavėjas
ir kt. svarbūs duomenys, nurodyti pranešime.
Jei minėti atliekas identifikuojantys kriterijai
atitinka, baudžiamoji atsakomybė neturėtų
kilti, nes be leidimo per valstybės sieną
būtų vežama 20 tonų pavojingų atliekų.
O nustačius, kad neatitinka atliekų kodai
(net tuo atveju, kai atliekų grupė ta pati:
pavojingos / nepavojingos), kitos atliekų
savybės, laikytina, jog asmuo neturi leidimo
vežti atliekas, todėl turėtų būti traukiamas
baudžiamojon atsakomybėn.
Pažymėtina, kad ši veika gali turėti tęstinės
nusikalstamos veikos požymių, pvz., jeigu
50 ar daugiau tonų pavojingų atliekų per
valstybės sieną buvo gabenama nesilaikant
gabenimo per valstybės sieną tvarkos
(neturint leidimo) per kelis kartus ar keliomis
transporto priemonėmis, būtina įvertinti
kaltų asmenų planuojamų atlikti veiksmų
apimtį ir pobūdį. Realiai tai nustatyti būtų itin
sudėtinga, galbūt todėl teismų praktika šios
kategorijos bylose yra itin skurdi.
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Civilinė atsakomybė už
gamtai padarytą žalą: ką
būtina žinoti kiekvienam?
Gintarė Daugėlaitė, Klaipėdos apygardos teismo pirmininko patarėja
Ar genėdami medį, žuvaudami arba kirsdami ne vietoje išsikerojusį
krūmokšnį pasidomime šių gamtos išteklių apsaugą reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimais bei leidimų kirsti medį išdavimo tvarka
savivaldybėje? Kad gamtos ištekliai, esantys tiek valstybinėje, tiek
privačioje teritorijoje, būtų teisėtai naudojami, o mums nekiltų teisinių
pasekmių tiesiog dėl nežinojimo (Lietuvos Respublikos Konstitucijos
7 straipsnis: „Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės“),
Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Teisės
departamento Civilinių bylų ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė
Erika Stonkutė žurnalo TEISMAI.LT skaitytojus supažindina su šios
institucijos veikla aplinkos apsaugos srityje, pristato civilinių bylų,
kuriose nagrinėjami ieškiniai dėl žalos, padarytos gamtai, atlyginimo
priteisimo, ypatumus – atvejus, kai kylančią civilinę atsakomybę nustatyti
ir priteisti žalą iš kaltų asmenų kreipiamasi į teismus, žalos nustatymo
ir apskaičiavimo mechanizmą, aptaria priteistų piniginių lėšų tolesnį
panaudojimą aplinkosaugos srityje bei pateikia patarimų gamtos išteklių
naudotojams.
Kokia yra Jūsų institucijos paskirtis
užtikrinant aplinkos apsaugą ir
gamtos išteklių naudojimą Lietuvos
Respublikoje?
Aplinkos apsaugos departamento
prie Aplinkos ministerijos (toliau –
Departamentas) tikslas – užtikrinti teisėtumą
ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos
išteklių naudojimo srityje. Šios institucijos
darbuotojai kontroliuoja, ar asmenys vykdo
Aplinkos apsaugos įstatyme ir kituose
aplinkos apsaugą reglamentuojančiuose
teisės aktuose nustatytus reikalavimus taršos
prevencijos, atliekų (išskyrus radioaktyviąsias)
tvarkymo, gamintojų / importuotojų pareigų
vykdymo, cheminių medžiagų naudojimo ir
genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto
išleidimo į aplinką ne tiekimo rinkai tikslais,
genetiškai modifikuotų mikroorganizmų
riboto naudojimo kontrolės, kraštovaizdžio,
biologinės įvairovės apsaugos srityse. Taip
pat vykdo pavojingų objektų kontrolę,
prižiūri, ar tinkamai apskaičiuojami ir
deklaruojami aplinkosauginiai mokesčiai,
teikia administracines paslaugas, nagrinėja
asmenų prašymus, skundus ar pranešimus,
juos konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą,
vykdo prevencinę veiklą ir kt.
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Kokiais atvejais Jūsų institucija
dažniausiai kreipiasi į teismą dėl žalos
atlyginimo civilinio proceso tvarka?
Dažniausiai teismams teikiame ieškinius dėl
kraštovaizdžiui ir žuvų ištekliams padarytos
žalos atlyginimo priteisimo. Kraštovaizdžiui
(želdiniams) žala padaroma, kai saugotini
medžiai ir krūmai kertami, persodinami ar
kitaip pašalinami, genimi neturint atitinkamos
savivaldybės administracijos išduoto leidimo.
Tokio pobūdžio pažeidimus padaro tiek
fiziniai, tiek juridiniai asmenys.
Žuvų ištekliams padaroma žala, kai vykdoma
žvejyba draudžiamu būdu, įrankiais, laiku,
vietoje ir pan. Tokius pažeidimus dažniausiai
daro fiziniai asmenys.

Dažniausiai teismams
teikiame ieškinius dėl
kraštovaizdžiui ir žuvų
ištekliams padarytos žalos
atlyginimo priteisimo.
Kaip apskaičiuojama gamtai
padaryta žala? Kaip veikia žalos
atlyginimo mechanizmas – ar dažniau

Er i ka S to n ku tė

žala atlyginama geranoriškai, ar
esate priversti kreiptis į teismą?
Ar susiduriate su kokiomis nors
padarytos žalos dydžio įrodinėjimo
problemomis teisme?
Aplinkai padaryta žala pagal savo pobūdį
priskiriama prie sudėtingų objektų, jos
dydis nustatomas pagal žalos apskaičiavimo
metodikas, įvertinant pirminę aplinkos
būklę (sąlygas), natūralaus aplinkos
atsikūrimo galimybes ir laiką. Žalos aplinkai
apskaičiavimo metodikose nustatyti dydžiai
gali būti paneigiami tik išimtiniais atvejais.
Departamento pareigūnai, skaičiuodami
padarytos žalos aplinkai dydį, privalo griežtai
vadovautis metodikose nurodytais žalos
skaičiavimo metodais ir dydžiais.

Aplinkai padaryta
žala pagal savo pobūdį
priskiriama prie sudėtingų
objektų.
Asmeniui, padariusiam žalą aplinkai,
administracinio nusižengimo tyrimo metu,
prieš surašant administracinio nusižengimo
protokolą, paaiškinama žodžiu apie galimybę
gera valia atlyginti aplinkai padarytą žalą ir
kitus nuostolius, išaiškinant geranoriško žalos
atlyginimo tvarką ir pasekmes. Jei asmuo
iki administracinio nusižengimo protokolo
surašymo dienos pagal pateiktą žalos
aplinkai apskaičiavimą aplinkai padarytos
žalos neatlygina, tuomet pareigūnas surašo
administracinio nusižengimo protokolą ir bylą
perduoda teritoriniam administracinių bylų
nagrinėjimo skyriui. Šie skyriai, išnagrinėję
administracinio nusižengimo bylą, įsiteisėjus
nutarimui medžiagą su informacija apie
aplinkai padarytą žalą perduoda civilinių bylų

Lietuvos teismuose 2019–2020 m. išnagrinėtų civilinių bylų, susijusių su
žalos, padarytos gamtai / aplinkai, atlyginimu, statistiniai duomenys*
Apylinkių ir apygardų teismuose

(kaip pirmosios instancijos teismuose)

48

2019 m.

34

2020 m.
IŠ VISO

82

Apygardų teismuose ir
Lietuvos apeliaciniame teisme
(kaip apeliacinės instancijos
teismuose)

7

2019 m.

3

2020 m.
IŠ VISO

10

Lietuvos Aukščiausiajame
Teisme
(kaip galutinės instancijos
teisme Lietuvoje)

2019 m.

0

2020 m.

0

IŠ VISO

0

* Nacionalinės teismų administracijos duomenys
** Iki birželio 30 d.

ir teisės skyriui. Pastarojo skyriaus specialistas
surašo pasiūlymą gera valia atlyginti žalą.
Asmeniui pateikus motyvuotą ir pagrįstą
prašymą, žalos mokėjimas gali būti išdėstytas
dalimis. Jei žala aplinkai neatlyginama,
kreipiamasi į teismą dėl žalos priteisimo.

Jei žala aplinkai
neatlyginama, kreipiamasi į
teismą dėl žalos
priteisimo.
Mūsų duomenimis, iki administracinio
nusižengimo protokolo surašymo arba
išsiuntus pasiūlymą žalą atlyginti gera valia
atlyginama apie 40–50 proc. prašomų
žalų visos Lietuvos mastu. Kitais atvejais

kreipiamasi į teismą su pareiškimu dėl
teismo įsakymo išdavimo arba su ieškiniu
Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
Departamentas civiline tvarka kreipiasi į
teismą ne tik dėl žalų priteisimo, bet ir dėl
įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus
(pavyzdžiui, uždrausti priimti atliekas,
įpareigoti jas perduoti atliekų tvarkytojams,
turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas).
Kadangi žalos apskaičiavimas detaliai
reglamentuotas metodikose, įrodinėjimo
problemų nekyla. Mažindami žalos dydį
teismai dažniausiai vadovaujasi teisingumo,
protingumo ir sąžiningumo principais.

Ar priteisiamos piniginės sumos
tokios kategorijos bylose, Jūsų
duomenimis, kompensuoja

gamtai padarytą žalą? Kaip toliau
panaudojamos į Jūsų institucijos
biudžetą teismine tvarka surenkamos
lėšos?
Žalos dydis apskaičiuojamas pagal
metodikose nurodytas formules ir
patvirtintus bazinius tarifus, kurie nėra maži,
todėl priteistos sumos gamtai padarytą žalą
kompensuoja. Pavyzdžiui, už be savivaldybės
išduoto leidimo sunaikintą medį gali tekti
sumokėti (už kiekvieną kamieno skersmens
centimetrą) nuo 3 iki 13 Eur. Už žuvų
ištekliams padarytą žalą gali tekti sumokėti
nuo 1,5 iki 580 Eur už vienetą, o už sunaikintą
žinduolį – nuo 145 iki 5 070 Eur. Esant tam
tikroms aplinkybėms žala gali būti mažinama
arba didinama net kelis kartus.
Visos šiuo mechanizmu surinktos lėšos
panaudojamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo
programos įstatymo nustatyta tvarka.
Pavyzdžiui, priemonėms, kuriomis
kompensuojama aplinkai padaryta žala,
kraštovaizdžio kompleksams ar elementams
atkurti, aplinkosaugos objektams projektuoti,
statyti, rekonstruoti, remontuoti, aplinkos
teršimo šaltiniams pašalinti, gamtos ištekliams
atkurti ir gausinti; žuvų ištekliams atkurti
ir saugoti; medžiojamųjų gyvūnų išteklių
apsaugos ir gausinimo priemonėms; aplinkos
apsaugos, gamtos išteklių naudojimo ir jų
gausinimo programoms, schemoms, planams,
įstatymų ir kitų teisės aktų projektams
rengti; moksliniams taikomiesiems darbams,
aplinkos monitoringui, poveikio aplinkai
vertinimui; aplinkosaugos srityje švietimui,
mokymui, specialistų kvalifikacijai kelti,
leidybai, aplinkosaugos informacijai skleisti,
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aplinkos apsaugos renginiams ir konkursams
organizuoti, tarptautinių projektų ir sutarčių
aplinkosaugos srityje įgyvendinimo išlaidoms
apmokėti ir t. t.

Džiugu, kad pastaraisiais
metais teismų praktika
nusistovėjo ir yra
nuosekli.
Pakalbėkime apie statistiką. Kiek
teisminių ginčų, susijusių su padaryta
žala gamtos ištekliams, aplinkos
apsaugai, civilinio proceso tvarka
Departamentas inicijavo per pirmąjį
šių metų pusmetį? Ar apskritai
teismų praktika tokio pobūdžio
ginčuose yra nuosekli ir kaip dažnai
tokius civilinius teisinius ginčus tenka
analizuoti ir kasaciniame teisme?

Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo
duomenimis, per pirmąjį šių metų pusmetį
Departamento iniciatyva iš viso Lietuvos
teismuose pateikta apie 60 pareiškimų dėl
teismo įsakymo išdavimo ir ieškinių dėl
padarytos žalos gamtai / aplinkai atlyginimo
priteisimo. Džiugu, kad pastaraisiais metais
teismų praktika nusistovėjo ir yra nuosekli,
o 2019–2020 m. kasacinių skundų Lietuvos
Aukščiausiajam Teismui nepateikta.

Kokį patarimą duotumėte Lietuvos
Respublikos gyventojui ar čia
veikiančiai įmonei, naudojantiems
gamtos išteklius bei aplinką ir
nenorintiems jiems padaryti
žalos, dėl kurios gali kilti civilinė
atsakomybė?
Piliečiams ir įmonėms, naudojantiems gamtos
išteklius, juos tvarkantiems, siekiantiems taršos
aplinkai prevencijos ir pan., rekomenduočiau

užsukti į Departamento interneto svetainę
www.aad.lrv.lt ir skiltyje „Konsultacijos“ ieškoti
atsakymų į kylančius klausimus pagal rūpimą
temą (pavyzdžiui, vanduo, atliekos, gamtos
apsauga, kraštovaizdis ir t. t.). Be to, kaip jau
minėjau, viena iš Departamento veiklos sričių
yra konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą
fiziniams bei juridiniams asmenims. Asmenims
Departamente teikiamos šios konsultacijos:
patvirtinta rašytinė konsultacija, rašytinė
konsultacija, konsultacija žodžiu, atvykus į
Departamento teritorinį padalinį, viešoji
konsultacija, konsultacija per seminarą. Tad
neradę atsakymų viešose konsultacijose
Departamento interneto svetainėje,
vadovaudamiesi mūsų įstaigoje patvirtintomis
Asmenų konsultavimo Aplinkos apsaugos
departamente prie Aplinkos ministerijos
taisyklėmis, asmenys turi teisę kreiptis į
Departamentą konsultacijos dėl aplinkos
apsaugą reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimų taikymo.

Komentaras
Kristina Domarkienė,
Klaipėdos apygardos teismo
Civilinių bylų skyriaus teisėja
Kartais susidaro įspūdis, jog
aplinkosaugos problemas dažnai
siejame tik su globaliais pasaulinio
masto reiškiniais, apie kuriuos
sužinome iš žiniasklaidos. Tai
klimato kaita, tirpstantys ledynai,
nykstantys atogrąžų miškai ir pan.
Vis dėlto per savo teisėjos darbo
praktiką nagrinėjant civilines
bylas apylinkės teisme, o vėliau ir apygardos teisme ne kartą
teko įsitikinti, jog aplinkosaugos teisinis reglamentavimas, teisinė
atsakomybė už įvairių reikalavimų nesilaikymą yra kur kas arčiau
mūsų kasdienybės, nei dažnam asmeniui gali pasirodyti. Darbas
su šios kategorijos bylomis, kurios, tiesa, apygardos teisme nėra
itin dažnos, leidžia daryti prielaidą, kad poreikį spręsti civilinės
atsakomybės už įvairių aplinkosaugos reikalavimų pažeidimus
klausimus dažnai lemia ne sąmoningi ar tyčiniai asmenų veiksmai
(neveikimas), o paprasčiausias apdairumo ir rūpestingumo stokos
nulemtas nežinojimas, nepasidomėjimas kiekvienam asmeniui
aktualiomis aplinkosaugos srityje galiojančiomis taisyklėmis. Kita
vertus, šios srities teismų praktika nėra itin gausi, todėl ir teismams
ne visada paprasta tinkamai pritaikyti ginčui aktualias aplinkos
apsaugą reglamentuojančias teisės normas.
Teismų praktikoje dažniausiai nagrinėjami civiliniai ginčai, kuriuose
kyla fizinių bei juridinių asmenų civilinės atsakomybės klausimas
dėl neteisėtai iškirstų medžių. Kaip pavyzdį galėčiau paminėti
vieną neseniai Klaipėdos apygardos teisme apeliacine tvarka
išnagrinėtą civilinę bylą, kurioje buvo sprendžiama dėl neteisėtais
veiksmais aplinkai padarytos žalos atlyginimo. Byloje nustatyta,
kad viena įmonė vykdė jai nuosavybės teise priklausančio žemės
sklypo tvarkymo darbus, jų metu buvo iškastas priešgaisrinis
tvenkinys. Aplinkos apsaugos departamentui atlikus patikrinimą
nustatyta, jog sklype iškastu gruntu buvo užpilti 38 sklype
augantys medžiai daugiau kaip 5 cm virš natūralaus grunto
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lygio prie medžio šaknų kaklelio ir arčiau kaip 2 m atstumu
nuo medžio kamieno, šitaip pažeidžiant Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro patvirtintų Želdinių apsaugos, vykdant statybos
darbus, taisyklių reikalavimus. Byloje įrodinėta, kad dėl tokių
veiksmų buvo pažeistos medžių gyvybinės funkcijos ir padaryta
žala aplinkai bei kraštovaizdžiui, kurią Departamentas įvertino
daugiau nei 20 000 Eur. Bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos
teismas nustatė, kad egzistuoja visos žemės sklypo savininkės
civilinės atsakomybės sąlygos dėl aplinkai padarytos žalos, nes
dalis medžių dėl neteisėto jų užpylimo gruntu nudžiūvo, dalis jų
buvo pašalinti be leidimo, o dalies medžių būklė iš geros tapo
nepatenkinama. Teismas atsižvelgė į tai, kad kai kurių medžių
būklė jau pradinio tikrinimo metu nebuvo gera, taip pat į tai,
jog įmonė savo iniciatyva žemės sklype pasodino 223 vienetus
naujų medžių sodinukų, todėl priteistinos žalos sumą sumažino
iki 12 000 Eur. Bylą apeliacine tvarka išnagrinėjusi teisėjų kolegija
konstatavo, kad, įmonei priklausančiame žemės sklype atsodinus
iš viso 223 kokybės reikalavimus atitinkančius naujų medžių
sodinukus, jų atsodinimo vertė netgi viršijo ieškinio sumą. Šios
aplinkybės leido bylą nagrinėjusiai teisėjų kolegijai konstatuoti,
kad jau bylos nagrinėjimo metu įgyvendinus aplinkos atkūrimo
priemones aplinkos būklė buvo visiškai atkurta ir aplinkai padaryta
žala pašalinta, todėl tai sudarė pagrindą panaikinti pirmosios
instancijos teismo sprendimą ir atmesti Departamento ieškinį dėl
žalos atlyginimo. Tiesa, šiuo metu dar nepasibaigęs apygardos
teismo sprendimo apskundimo kasacine tvarka terminas.
Tai tik vienas iš teismų praktikos pavyzdžių, tačiau mano aptarta byla
puikiai iliustruoja, kad kartais nuosavybės teise priklausančiame
žemės sklype mūsų veiksmų laisvės ribos gali atrodyti itin plačios,
tačiau visada vertėtų turėti omenyje tai, jog jame augantiems
medžiams ir kitiems želdiniams gali būti taikomas specialus teisinis
režimas, jie gali būti priskirti saugotinų želdinių kategorijai. Dėl to
prieš juos pašalindami arba imdamiesi kitų veiksmų, galinčių turėti
reikšmingos įtakos jų gyvybinėms funkcijoms, pirmiausia turėtume
pasidomėti, kokia tvarka tai galima padaryti, ar šiems veiksmams
atlikti nereikia išankstinio leidimo ar suderinimo su aplinkosaugos
institucijomis. Esant poreikiui, visada galima kreiptis informacijos į
aplinkosaugos srityje veikiančias institucijas. Visa tai leistų išvengti
ne itin malonių civilinės atsakomybės klausimų.
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Kai nukentėjusysis
yra gamta
Dr. Dovilė Murauskienė
Gamtos ištekliai yra riboti ir negali būti papildyti, pagaminti
laboratorijoje; gamtai atkurti reikia daug laiko, o kartais tai padaryti
neįmanoma. Todėl gamtos pažeidimus, kuriais sukeliamos sunkiausios
pasekmės, įstatymų leidėjas įtraukė į Baudžiamąjį kodeksą, šitaip
pripažindamas jų pavojingumą. Pasauliniu mastu nusikaltimai aplinkai
vertinami griežtai – skambiai juos vadinant ekocidu ar net siekiant
įtraukti (beje, kol kas nesėkmingai) į sąrašą nusikaltimų žmoniškumui.
Gamta, jos objektai nėra klasikinis nukentėjusysis baudžiamajame
procese, todėl ir jai padaryta žala negali būti priskiriama griežtai
nei prie turtinės, nei prie neturtinės žalos. Praktikoje daugiausia
problemų kyla nustatant, kokia ir kokio masto žala buvo padaryta
šiam netradiciniam nukentėjusiajam. Šitaip teigia Vilniaus miesto
apylinkės teismo teisėja dr. Aušra Dambrauskienė, kuri pasidalijo savo
įžvalgomis apie šiuos nusikaltimus ir problemišką jų atribojimą nuo
administracinių nusižengimų.
Teisėja, Jūsų daktaro disertacijos
pagrindinė tema – ultima ratio
principas. Koks tai principas ir
kokias pagrindines taisykles jis
numato sprendžiant su baudžiamąja
atsakomybe susijusius klausimus?
Pačia bendriausia prasme ultima ratio idėja
reiškia tai, kad baudžiamosios atsakomybės
turi būti imamasi neišvengiamu – kraštutiniu –
atveju. Kalbant konkrečiau, tai yra vienas
iš principų, ribojančių įstatymų leidėjo
išimtinę teisę kuriant baudžiamuosius
įstatymus ir reiškiančių, kad tam tikro elgesio
draudimas baudžiamosios teisės būdu
turi būti griežčiausia valstybės reakcijos
į nepageidaujamą elgesį forma (ultima
ratio). Arba, kitaip tariant, nepageidaujamo
elgesio draudimas baudžiamojoje teisėje
galimas tik tuo atveju, kai jis neturi
alternatyvių poveikio priemonių kitose
teisės šakose (pavyzdžiui, drausminė, civilinė,
administracinė atsakomybė ir pan.). Visa tai
reiškia, kad baudžiamoji atsakomybė, kaip
labiausiai asmens teises ir laisves suvaržanti
priemonė, galima tik išimtiniu atveju, kai tai
neišvengiamai būtina ir kai tokiam elgesiui
uždrausti ir jį kontroliuoti kitos tiek teisinio,
tiek neteisinio pobūdžio priemonės yra
nepakankamos, neefektyvios.

Kokios priežastys lėmė tai, kad
savo disertacijoje aptarėte ir

nusikalstamas veikas aplinkai, kaip
vieną iš ultima ratio principo taikymo
pavyzdžių?
Kaip ir kitų mano disertacijoje aptartų
nusikalstamų veikų, kurių kriminalizacijos
tikslingumas ir pagrįstumas buvo
analizuojamas, taip ir nusikalstamų veikų
aplinkai pasirinkimą lėmė jų santykis su
kitų rūšių teisės pažeidimais – šiuo atveju
su administraciniais nusižengimais. Savo
moksliniame tyrime ieškojau takoskyros
taip pat ir tarp šių rūšių teisės pažeidimų,
siekdama nustatyti, kaip šių nusikaltimų
aspektu įgyvendinamas minėtas
baudžiamosios atsakomybės už šias veikas,
kaip paskutinės, kraštutinės priemonės (ultima
ratio), principas. Be to, šios nusikalstamos
veikos mane domino dar ir todėl, kad jos yra
nevienareikšmiškai vertinamos baudžiamosios
teisės moksle bei praktikoje, tokių veikų
paplitimas, pakankamai retas baudžiamosios
atsakomybės už jas taikymas.

Kaip manote, ar už nusikaltimus
aplinkai turėtų būti numatyta
baudžiamoji atsakomybė? O gal
pakaktų administracinių sankcijų ir
civilinės teisės priemonių dėl žalos
atlyginimo?
Į šį klausimą galima atsakyti taip pat, kaip
ir į klausimą, ar turėtų būti numatyta
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baudžiamoji atsakomybė, pavyzdžiui, už
nusikaltimus asmens garbei ir orumui, kai
kuriuos nusikaltimus ekonomikai ir verslo
tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai
ir viešiesiems interesams. Daugelis minėtų
nusikaltimų taip pat yra ir kitų teisės šakų,
tokių kaip civilinė, administracinė teisė,
reguliavimo dalykas, numatyta ir šių rūšių
teisinė atsakomybė. Atsakymą galėtume rasti
atsižvelgę ir į baudžiamosios atsakomybės
bei kitų teisinės atsakomybės rūšių taip pat
nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų atribojimo
kriterijus. Kalbant apie nusikalstamos
veikos ir administracinio nusižengimo
atribojamą, šie teisės pažeidimai atribojami
pagal pavojingumo laipsnio kriterijų, t. y.
kiek pavojinga yra veika. Mano nuomone,
prioritetine teisinės atsakomybės už aplinkos
apsaugos teisės aktų pažeidimus rūšimi turi
būti laikoma administracinė atsakomybė, o
tik išimtiniais atvejais, kai aplinkos apsaugos
teisės aktų reikalavimų pažeidimai yra tikrai
rimti ir sukelia didelę žalą aplinkai, asmenims,
visuomenei ar valstybei, už jų padarymą
galima baudžiamoji atsakomybė.
Problemų atribojant nusikaltimus nuo
administracinės teisės nusižengimų kyla
ir todėl, kad daugelis nusikalstamų veikų
aplinkai baudžiamajame kodekse įtvirtintos
neaiškiai, jų aprašyme gausu vertinamųjų
požymių, taikant baudžiamąjį įstatymą
būtina vadovautis kitais aplinkos apsaugą
reglamentuojančiais teisės aktais, o tai sukelia
baudžiamojo įstatymo aiškumo, jo taikymo
problemų praktikoje.

2020 m. gegužės 4 d. Valstybės
kontrolės ataskaitoje dėl aplinkos
apsaugos ir taršos prevencijos veiklos
efektyvumo ir rezultatyvumo savo
išvadą yra pateikusios ir teisėsaugos
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institucijos – prokuratūra, policija.
Generalinės prokuratūros teigimu,
pagrindinis klausimas, tiriant
nusikalstamas veikas aplinkai, yra
žalos nustatymas, nes baudžiamosios
atsakomybės atribojimo nuo kitų
teisinės atsakomybės rūšių požymis –
didelė žala aplinkai. Kokia būtų Jūsų
nuomonė? Kokių problemų kyla
nustatant šį požymį?
Iš tiesų, mano disertacijoje pažymima, kad
gausiausia ir turbūt svarbiausia požymių,
skiriančių nusikalstamas veikas aplinkai nuo
administracinių teisės pažeidimų, grupė – tai
padariniai. Iš esmės visi minėtas nusikalstamas
veikas skiriantys požymiai (ne tik padariniai)
yra vertinamieji. Nei Baudžiamajame kodekse,
nei kuriame nors kitame teisės akte jie tiksliai
neapibrėžti, todėl jų turinys atskleidžiamas
vertinant konkrečias bylos faktines aplinkybes,
o tai lemia ne tik baudžiamojo įstatymo
aiškumo stoką, bet ir skirtingus panašių
ar analogiškų situacijų vertinimo atvejus,
baudžiamojo įstatymo taikymo sunkumus.
Teismų praktikoje nagrinėjant bylas dėl
šių veikų sudėtingiausia ir yra būtent tokių
padarinių nustatymas. Skirtingų instancijų
teismai nevienodai vertina būtinąjį šių veikų
padarinių požymį, išreikštą vertinamaisiais
požymiais, tokiais kaip „didelė žala“, „daugelio
žmonių“, „kiti sunkūs padariniai“. Pavyzdžiui,
aukštesnės instancijos teismui konstatuojant,
jog kaltinime bei apylinkės teismo
nuosprendyje minėti vertinamieji požymiai
nėra pakankamai motyvuoti ir pagrįstai
argumentuoti, nenurodyta, kokiais kriterijais
vadovaujantis konstatuojama, kad kaltinamųjų
veiksmais buvo padaryta didelė žala augalijai
ir pan., o aplinkai atsirado kiti sunkūs
padariniai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
netgi pažymi, jog, sprendžiant atsakomybės
už kai kuriuos nusikaltimus aplinkai klausimą,
svarbu nustatyti ne tik žalos dydį, bet ir tai,

ar žala galima, ar atsiradę padariniai realūs,
pabrėždamas, kad tokiais atvejais būtina
nustatyti ne tik materialinių nuostolių dydį,
bet ir atsižvelgti į aplinkos apsaugos taisyklių
pažeidimo, žalos ekosistemai pobūdį ir
dydį, gamtos objektų, kuriems pakenkta,
vertingumą, žalos mastą, galimybę atkurti
tai, kas buvo suniokota, sužalota ir pan.
Šiems nusikaltimams specifiška ir tai, kad žalą
aplinkai galima vertinti kaip ypatingą žalos
rūšį, nes jos negalima besąlygiškai priskirti
nei prie turtinės, nei prie neturtinės žalos.
Šios rūšies žala turi ir turtinės, ir neturtinės
žalos požymių. Todėl tenka spręsti klausimus,
susijusius su tuo, kaip nustatyti aplinkos
objektą, kuriam padaroma žala, taip pat
poveikio laipsnį ir veikas, keliančias grėsmę
aplinkai.

Ką manote apie tokio pobūdžio
bylų perspektyvą – ar jų ateityje
daugės, didėjant sąmoningumui
dėl aplinkosaugos reikalavimų
laikymosi, ar priešingai, šių problemų
sprendimas bus kitų teisės šakų
kompetencija, baudžiamajai teisei
paliekant tik pačius sunkiausius
atvejus?
Tarptautinėje teisėje pripažįstama, jog išaugus
visuomenės „ekologiniam sąmoningumui“
nekvestionuotina tapo būtinybė valstybės
lygmeniu bei teisinėmis priemonėmis
užtikrinti aplinkos apsaugą, o tam tikrais
atvejais pasitelkti net ir griežčiausias –
baudžiamosios teisės priemones. Remiantis
Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika,
šiuolaikinėje visuomenėje aplinka taip pat
priskirtina vis didėjančią reikšmę įgaunančiam
interesui. Kaip matyti ir iš Lietuvoje vis
dažniau viešinamų įvykių, susijusių su
aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimais,
manyčiau, baudžiamųjų bylų dėl sunkių

nusikaltimų aplinkai ateityje neturėtų
mažėti. Vis dėlto, kaip minėta, tiek teismų
praktika, tiek baudžiamosios teisės mokslas
bendrai sutaria, jog prioritetas reguliuojant
atsakomybę už aplinkos apsaugos teisės
aktų reikalavimų pažeidimus turėtų būti
teikiamas būtent administracinei atsakomybei,
kadangi administracinės sankcijos už tokius
iš esmės „reguliavimo nusikaltimus“, kuriais
pažeidžiami tik valdžios institucijų nustatyti
teisės aktų reikalavimai ir nėra ypatingos
(didelės) žalos visuomenei ar asmenims,
gerokai efektyvesnės nei kriminalinė
bausmė, užtikrinant veiksmingą aplinkos
apsaugos politikos įgyvendinimą, siekiant
derinti visuomenės aplinkos, ekonominius
ir socialinius interesus. Net ir pripažįstant
bendrosios prevencijos poreikį, būtina
atsižvelgti į tai, kad nusikaltimai aplinkai yra
kitokie nei kiti, nes labai dažnai jie susiję
su asmenų ūkine veikla, t. y. padaromi
verčiantis tam tikra, net ir visuomenei
nežalinga veikla. Todėl pernelyg didelis
dėmesys aplinkosaugai, taikant baudžiamąją
atsakomybę už aplinkos apsaugos teisės
aktų pažeidimus, gali paneigti ar sumenkinti
kitus visuomenei svarbius ekonominius ar
socialinius interesus. Taip pat baudžiamosios
atsakomybės už aplinkos apsaugos teisės
aktų pažeidimus (ne)efektyvumą lemia
paties instituto nelankstumas (dėl procesinių
taisyklių sudėtingumo ir gausos) bei didelės
jo praktinio taikymo išlaidos (palyginti su
administracinių sankcijų taikymu). Todėl
sprendžiant klausimą, kokiais konkrečiais
atvejais baudžiamosios atsakomybės taikymas
socialiai reikalingiausias, būtina įvertinti
baudžiamosios atsakomybės naudą ir tai, kad
tikslai gali būti pasiekti pritaikius kitas teisinės
atsakomybės rūšis ar prevencines priemones
galimiems nusikaltimams aplinkai.

Komentaras
Jūratė Radišauskienė,
Generalinės prokuratūros
Baudžiamojo persekiojimo
departamento prokurorė
Šiais metais Generalinė prokuratūra
atliko per pastaruosius dvejus
metus nutrauktų ikiteisminių tyrimų
ir teismų praktikos aplinkos srityje
apibendrinimą. Pastebėta gera
žadanti tendencija, kad, palyginti
su ankstesniais metais, išsiplėtė
ikiteisminių
tyrimų
spektras.
Jeigu anksčiau ikiteisminiai tyrimai aplinkos srityje iš esmės
apsiribodavo neteisėtais miškų kirtimais (94 proc. dėl senaties
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nutrauktų ikiteisminių tyrimų buvo susiję su miškais, o 6 proc. –
su gyvūnijos naikinimu), tai 2015–2019 m. pradėtų ikiteisminių
tyrimų objektais tapo ne tik neteisėti kirtimai (35 proc.) ir
gyvūnija (15 proc.), bet ir oro, vandens, dirvožemio tarša (38
proc.), kraštovaizdis (8 proc.), saugomos teritorijos (4 proc.). Visa
tai leidžia manyti, kad didėja nusikalstamų veikų aplinkai tyrimo
svarbos suvokimas, imamasi sudėtingesnių ikiteisminių tyrimų ir
vis geriau tenkinamas žmonių lūkestis gyventi sveikoje aplinkoje.
Tiriant nusikalstamas veikas aplinkai pagrindinis klausimas yra
žalos nustatymas, nes baudžiamosios atsakomybės atribojimo
nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių požymis – didelė žala.
Aplinkai padarytos žalos materiali išraiška skaičiuojama pagal
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintas metodikas,
tačiau kvalifikuojant nusikalstamas veikas būtina nustatyti,

NUOMONIŲ RINGAS

kaip pagal metodiką apskaičiuota žala pasireiškia konkretiems
aplinkos elementams, ir įrodyti, kad dėl nusikalstamos veikos
atsiradęs neigiamas poveikis yra reikšmingas. Teisės aktuose nėra
konkrečių kriterijų, pagal kuriuos būtų galima įvertinti neigiamų
padarinių aplinkos elementams mastą, o šios kategorijos bylose
teismų kiekvieną kartą individualiai vertinamas žalos aplinkai
reikšmingumas sukelia teisinio neapibrėžtumo būseną tiek
institucijoms, atsakingoms už tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą,
tiek pažeidimus padariusiems asmenims.
Kad tyrimas būtų sėkmingas, svarbu kuo greičiau užfiksuoti
reikšmingus duomenis. Uždelsus ne tik išnyksta nusikalstamos
veikos pėdsakai, bet ir apskritai būna sunku nustatyti veikos
padarymo laiką, o to neatlikus neįmanoma su veika susieti
kaltininkų. Nesant aiškių žalos masto atribojimo kriterijų, pradinėje
pažeidimo nustatymo stadijoje ar vėliau būna neaišku, kokiai

Daiva Bereikienė,
Mykolo Romerio universiteto Viešojo
saugumo akademijos lektorė
Baudžiamasis
kodeksas
(BK)
kriminalizuoja ne bet kokius,
o pavojingiausius aplinkos ir
žmonių sveikatos pažeidimus,
kurie įtvirtinti BK 270–277
straipsniuose. Teismų praktikoje
bene dažniausiai taikomo BK
270 straipsnio saugoma vertybė
(objektas) yra ypatinga dėl savo
turinio ir apimties: tai aplinka, kurios būklės lygis (saugūs
rodikliai) yra nustatytas bendruose ir specialiuose aplinkos
apsaugos, gamtinių išteklių naudojimo, ekologinio saugumo
eksploatuojant statinius, kuriuose naudojamos ar saugomos
pavojingos medžiagos arba kuriuose yra potencialiai pavojingų
įrenginių ar atliekami potencialiai pavojingi darbai, teisės
aktuose; taip pat – žmonių gyvybė ir sveikata. Šio nusikaltimo
dalykas yra konkretus aplinkos elementas (pvz., pelkė),
konkretūs gamtos ištekliai, statiniai, kuriuose naudojamos ar
saugomos pavojingos medžiagos arba juose yra potencialiai
pavojingų įrenginių ar atliekami potencialiai pavojingi darbai,
pavojingi įrenginiai.
Baudžiamosios atsakomybės taikymas už minėtus nusikaltimus
turi nemažai probleminių aspektų, pvz., turi būti nustatytas
straipsnyje įvardytų padarinių atsiradimas. Pagal BK 270
straipsnio 1 dalį, padariniai gali pasireikšti: pavojaus daugelio
žmonių gyvybei ar sveikatai sukėlimu; didelės žalos gyvūnijai,
augalijai padarymo ar kitų sunkių padarinių aplinkai atsiradimo
grėsme. Pavojaus sukėlimu laikytina situacija, kai aplinkos
apsaugos, gamtos išteklių naudojimo ar kitų su aplinkosauga
susijusių taisyklių pažeidimu sudaromos prielaidos kilti galimam
pavojui daugelio žmonių gyvybei ar sveikatai. Galėjęs kilti
pavojus aplinkai (konkretus pavojaus įvardijimas ir aprašymas)
turi būti fiksuotas baudžiamojoje byloje, o tai nėra paprasta. Pvz.,
užsidegus dideliam kiekiui padangų ar kitų atliekų yra tikimybė,
kad pasikeitus vėjo krypčiai pelenai pasieks gyvenamąsias
ar rekreacines zonas (tai yra tikimybė, o ne grėsmė). Didelės

teisės šakai priskirtinas pažeidimas. Dėl to bereikalingai atliekami
neturintys teisminės perspektyvos ikiteisminiai tyrimai arba laiku
nepradėjus ikiteisminio tyrimo prarandami įrodymai.
Aplinkos apsaugos specialistų pagalba aplinkai nusikalstamos
veikos bylose yra esminė. Labai svarbu spartus aplinkosaugininkų,
tyrėjų, prokurorų keitimasis informacija ir veiksmų derinimas.
Šiais metais tarp prokuratūros, policijos, Aplinkos ministerijos
ir jai pavaldžių įstaigų pasikeista informacija apie paskirtus
bendradarbiavimo koordinatorius, kurie, esant poreikiui,
konsultuotų savo kompetencijos srityje ir organizuotų
institucijoms kilusių klausimų nagrinėjimą. Be to, šių metų gegužės
mėnesį bendru aplinkos ministro ir generalinio prokuroro įsakymu
sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė klausimams, susijusiems su
Europos politikos priemonėmis, skirtomis nusikaltimams aplinkai,
nagrinėti.

žalos grėsmė suprantama kaip toks aplinkosaugos teisės aktų
pažeidimas, kuris sukelia realią situaciją didelei žalai kilti (pvz.,
įrengiant šalia upės kanalizavimo įrenginius nesilaikant nustatytų
reikalavimų, suvokiant, kad tokie veiksmai gali lemti upės ir
pakrantės užteršimą, gyvūnijos ir augalijos žūtį ir t. t.). Taigi,
nusikaltimo sudėtis yra kiek neįprasta, nes padariniais šiuo
atveju laikoma ne nusikalstamos veikos nulemta žala, o būtent
tokios žalos grėsmė, kuri BK 270 straipsnio 1 dalies prasme yra
laikoma padariniu, kurį reikia įrodinėti. Jeigu tokios grėsmės
neatsiranda, tai asmeniui už aplinkos apsaugos arba gamtos
išteklių naudojimo taisyklių pažeidimus gali kilti administracinė
atsakomybė.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad
civilinė atsakomybė gali būti taikoma ir už būsimą žalą (CK
6.249 straipsnio 3 dalis). Atskiriant civilinę atsakomybę už
žalą aplinkai nuo civilinės atsakomybės už realią žalos grėsmę,
civilinė atsakomybė už žalą aplinkai sietina su neigiamais
padariniais aplinkai ir dėl to jos atkūrimo priemonių taikymu
bei su tuo susijusiomis išlaidomis, o civilinė atsakomybė už realią
žalos grėsmę turi kitus tikslus ir sietina su prevencijos priemonių
taikymo išlaidų atlyginimu.
Pripažįstama, kad žala aplinkai padaryta, jeigu yra tiesioginis ar
netiesioginis neigiamas poveikis: palaikomai ar siekiamai išlaikyti
rūšių ar buveinių palankiai apsaugos būklei, taip pat biologinės
įvairovės, miškų, kraštovaizdžio, saugomų teritorijų būklei;
paviršinio ir požeminio vandens ekologinei, cheminei, mikrobinei
ir (arba) kiekybinei būklei ir (arba) ekologiniam pajėgumui
(potencialui), kaip tai apibūdinta Lietuvos Respublikos vandens
įstatyme, taip pat jūros aplinkos būklei, kaip tai apibūdinta
Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatyme; žemei,
tai yra žemės užteršimas, kai teršalai pasklinda žemės paviršiuje,
įterpiami į žemę ar po ja (į žemės gelmes); kitiems aplinkos
elementams ar kitoms jų funkcijoms.
Materialinės atsakomybės už žalą aplinkai taikymo atveju
laikomasi visiško žalos atlyginimo principo, t. y. asmuo, padaręs
žalą aplinkai, privalo visiškai atlyginti nuostolius. Visiško žalos
atlyginimo principo esmė – siekis grąžinti aplinką į tokią padėtį,
kokia būtų buvusi, jeigu žala nebūtų padaryta, arba jei to
neįmanoma – kompensuoti aplinkai padarytą žalą.
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Žingsnis iki teisėjos, gyvenant tarp
žiedų ir baltiškos kilmės avių
Vilma Budėnienė
Koks gražus žemę pasiekusio obuolio garsas... Gražus kaip vaiskumo kupinų vasaros naktų dovanojamos mums
žvaigždės. Ar kada bandėte pradėti dieną maudynėmis gėlam vandeny ir žuvims pasakytu „Labas rytas“?
Nupurtant rasą nuo sidabravilnių gyvulių, pasirąžant saulėje, įkvepiant miškais ir laukų gėlėm pakvipusio
oro? Tyro. Kasdien.
Anksčiau tokius žmones vadinome
keistuoliais, dabar juos gerbiame už sveiką
gyvenimą, jautrumą aplinkai, norą padėti
gamtai išlikti. Ir nesvarbu, kokia jų
profesija – pedagogas, teisininkas ar
informatikas. Pasirinkę gyvenimą atokiau
nuo miesto, atsakingai skiepydami
kultūrines ir tautines vertybes auginamiems
vaikams, jie sulaukia gausių mūsų
aplodismentų. Dažniausiai šie žmonės yra
kuklūs. Tokia ir mūsų pašnekovė.
Neseniai išgirdusi ją kalbant per Lietuvos
radiją nudžiugau, kad jau įsidrąsino pasakoti
kitiems apie gebėjimus pasigaminti net
muilo, apie kasdienį kelią į darbą ir atgal
į namus, kur jos laukia ne tik šeima, bet ir
širdžiai mieli augintiniai – avys, vištos, net
žuvys tvenkiny. Susipažinkite – Jolita
Bujokienė, Lietuvos apeliacinio teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo padėjėja.
Teisininkė, besisemianti energijos ir
gyvenimo syvų iš to, ką mums duoda gamta.
„Mūsų specialybės žmonėms labai svarbu
išlaikyti šviesias ir skaidrias mintis, puikią
koncentraciją, darbingumą ir atidumą. Man
padeda gamta“, – savo pasakojimą pradeda
Jolita.

Teisininkės darbą pradėjo nuo sekretorės
pozicijos, iš pradžių dirbo Lietuvos
Aukščiausiajame Teisme, vėliau – Lietuvos
apeliaciniame teisme. Sekretorės darbą
keitė konsultanto pareigos, o dabar jau
15 metų Jolita dirba Lietuvos apeliacinio
teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo
padėjėja. Darbščią ir įžvalgią teisininkę labai
giria teisėjai ir kolegos padėjėjai. Paklausta,
ar savo ateitį ketina sieti su teisėjos darbu,
viltingai šypsosi. Taip, dabar jos didžiausia
svajonė – išlaikyti sunkų pretendento į
teisėjus egzaminą.
Ir dar viena jau šeimos svajonė – pastatyti
molinių namukų, kuriuose žmonės atgautų
ramybę ir pasisemtų sveikatos. „Būtų drąsu
tai vadinti sveikatingumo kompleksu, bet
sveikatos oaze – pats tas. Noriu dalytis ir
duoti“, – šypsosi kukli moteris, prašoma
papasakoti apie save.

Sauginių kaime saugu, ramu ir gera
Jolitos vasaros prabėgo gražiame Utenos
rajono kaime, kur gyveno jos močiutė.

Svajonė – išlaikyti sunkų teisėjo
egzaminą

Dabar su vyru ji augina ketverių ir
aštuonerių metų sūnus. Juos prižiūrėti
padeda guvi ir darbšti močiutė, Jolitos
mama. Aštuonmetis jau moka pjauti žolę, su
entuziazmu talkina tėvams.

Baigusi VGTU verslo vadybą J. Bujokienė
vėliau sugalvojo Romerio universitete
studijuoti teisę. Mokėsi ir dirbo.

Baigusi mokslus Jolita gyveno Vilniuje,
bet šis nebuvo jai artimas. Lėkimas,
bėgimas, jausmas tarsi gyventum futliare.
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Ji vis ilgėjosi širdžiai artimų žaliasamanių
miškų, mėlynakių ežerų ir jaukiųjų Utenos
klonių. Kartą, vaikščiodama po apylinkes,
stabtelėjo. Pajuto neapsakomą ramybę
ir darną. „Noriu gyventi čia“, – tarė vyrui.
Šeima įsigijo kaimo sodybą, kuri yra 40 km
nutolusi nuo Vilniaus dulkių ir triukšmo.
Jolita savojoje sodyboje iš pradžių gyveno
nuo pirmojo pavasario daigo iki rudens
šalnų, o vėliau nusprendė įsikurdinti visam
laikui. Ir štai jau 10 metų čia gyvena nuolat.
Sauginių kaime – saugu, ramu ir gera.

Robinzonės, Rudulė ir kiti
augintiniai
„Bure bure bure – šaukiame avis škudes.
Jų turime apie 30. Vaikų mylimiausia yra
Rudulė, – pasakoja jaunoji ūkininkė. –
Pasirinkome šias avis, nes norėjome
lietuviškų, o jos yra seniausios baltiškos
kilmės. Mums tai svarbu. Puoselėjame
tautines vertybes, gerbiame istoriją. O avis
naudinga laikyti – jos nuėda žolę, nuskabo
nereikalingus gamtai krūmokšnius, šaknis.
Šiemet dalis mūsų mylimukių išvyko gamtos
prižiūrėti tiesiai Čepkelių raistan! Dabar
ten tvarką daro, rūpinasi augalų biologine
įvairove. Jos tikros robinzonės! Jeigu leisi
gamtai daryti ką nori – daug augalų išnyks,
tad šios avys yra tikros miško sanitarės! –
dalijasi džiaugsmu Jolita ir pasakoja toliau: –
Dar laikome šunį, katę, vištų. Valgome
ekologiškus kiaušinius. Veliu vilną, turiu
karšyklėlę. Buvau nuvėlusi ir šlepečių,

ir meno dirbinių iš vilnos, paveikslų.
Kadaise lankiau dailės mokyklą, tad visos
žinios ir senoji patirtis praverčia.“

Namai kvepia duona ir šalavijų gira
Jolitos šeima visko užsiaugina ir pasigamina
pati. „Perkame tik aliejų ir kruopas, –
šypsosi moteris. – Bandžiau ir duoną
pati kepti, kubiluos tešlą rauginti. Moku
pagaminti gardžios šalavijų giros, užšaldau
klevų sulos, o beržų sulos užraugiu.“

Tvenkinyje – žuvyčių draugystė
Ar matėte, kaip draugauja žuvytės? Viena
su kita ir su žmogumi... Jolita mąsliai
šypsosi. „Kas rytą ateinu nusimaudyti
į netoliese iškastą tvenkinį ir su jomis
pasikalbu. Jos ilgisi manęs, o aš jų. Dar
čia, prie tvenkinio, labai gražiai kaip koks
orkestras kurkia varlės. Visi ir viskas aplink
čia gyvena darniai“, – sako ji.

Žoliavimas ir žiedų viršūnėlės
„Žoliaudavau nuo vaikystės, – pasakoja
Jolita. – Man labai patinka paslaptingas
žolynų ir žiedų pasaulis. Kiek jame
vaiskumo, tyrumo, sveikatos ir džiaugsmo!
Skinu tik augalų ir medžių žiedus. Kalbuosi
su kvapais. Su skoniais. Spalvomis.“
Jeigu augalas su koteliu – vienas skonis, jei
tik žiedelis – bus saldumo. Jolita renka tik
žiedus – ramunėlių, liepžiedžių... Pasisodino
bulgariškų rožių rožyną.
„Ar gėrėte rožių ir liepžiedžių arbatos? –
klausia manęs. – Paragaukite! Neabejoju,

kad patiks. O ypač kvapni yra raudonėlių ir
vingiorykščių arbata“, – rekomenduoja.

Energija, sveikata ir meile gamtai, viskam,
kas supa, Jolitai norisi dalytis su kitais.

Nuo muilo iki hidrolato

Receptas sveikatai stiprinti

Jolita pati gamina hidrolatus, šampūnus,
kremus, net vonios burbulus... Verda muilą.
O kur dar kvapnieji ir eteriniai aliejai!

Jolita mums rekomenduoja kiaulpienių
gėrimą: žiedus užpilti šaltu vandeniu,
palaikyti kelias dienas šaltai, nukošti, įdėti
razinų, medaus ir dar palaikyti 3–4 dienas,
kol pradės rūgti. Kiaulpienės puikiai valo
kepenis, stiprina organizmą. Dar galima
valgyti usnių, garšvų, laukinių našlaičių,
laukinių žirnių. Labai daug energijos slypi
eglių ūgliuose ir pušų pumpuruose.

Namuose ji turi alembiką (tai varinis
prietaisas, skirtas hidrolatams ir eteriniams
aliejams gaminti). Augalų distiliavimas
moterį žavi ir įkvepia. Tai kruopštus ir gana
ilgas procesas, reikalaujantis atsakingumo,
žinių ir kantrybės. Dėl šios sielos atgaivos
kadaise net aromaterapijos kursus baigė,
sako, praverčia. Gaudyti gamtos kvapus –
tai prisiliesti prie didžiausių jos paslapčių,
o mėgautis natūraliais kvapais ir saulės
subrandinta kosmetika – ne tik užburiantis
gėris ir malonumas, bet ir nauda sveikatai,
emocinei būsenai.

Garšvos ir dilgėlės vietoj kavos
„Mėsos, cukraus ir miltų nevalgau. Šeima
valgo, o aš ne. Mankštinuosi, bėgioju.
Su šeima einame į žygius, dalyvaujame
orientacinėse varžybose. Garšvų ir dilgėlių
kokteilis rytais pažadina, suteikia energijos,
jėgų. O kokia nuotaika pradėsi rytą, tokia ir
diena bus!
Vaikai neserga. Jeigu jau ima kas kibti,
tai iškart duodu arbatos, trinu aliejais,
pakaitinu kojas. Labai tinka pušų spyglių
gėrimas. O jų prirenku dar sausio mėnesį.
Sumaišau su citrinų sultimis, medumi,
pastatau šaltai. Prireikus – įpilu į šiltą
vandenį ir puikiausias vaistas“, – patirtimi
dalijasi pašnekovė.

Kaip galėtume prisidėti prie
aplinkos tausojimo darbe?
Visų pirma turėtume stengtis naudoti
mažiau popieriaus. Prieš imant naują lapą
reikėtų pagalvoti, ar tikrai jo reikia. Taip pat
reikia taupyti elektrą, veltui jos neeikvoti.
Dar reikia rūpintis savimi. Gyvenant
sveikiau, sportuojant, kvėpuojant grynu
oru galva šviesėja, didėja produktyvumas,
gerėja koncentracija. O tai svarbu
kiekvienam, ne tik teisininkui.

Neliks gamtos, neliks ir mūsų
„Savo pavyzdžiu galiu parodyti, kaip
mažinamas vartotojiškumas. Stengiamės,
kad daiktas tarnautų ilgai, o atitarnavęs
būtų panaudotas kitkam. Rūšiuojame
atliekas, tvarkome miškus, išgyvename dėl
atšilimo. Juk neliks gamtos, neliks ir mūsų“, –
sako Jolita.
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Teisė į saugią ir švarią aplinką:
kaip ji užtikrinama
administraciniuose teismuose
Neringa Lukoševičienė, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
Teisinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
2020-ieji – tai iššūkių metai ne tik sveikatos apsaugos, bet ir aplinkosaugos srityje. Bereikia prisiminti Alytaus
padangų perdirbimo gamykloje kilusio gaisro sunkius padarinius aplinkai ir žmonėms, skaudžias medžioklių
pasekmes, išaiškintus didžiulės taršos nuotekoms patekus į aplinką faktus. Šie ir panašūs atvejai mums dar
kartą priminė, kokia jautri ir svarbi yra aplinkos apsaugos sritis šiandieninėje Lietuvoje. Tobulėjanti pramonė
ir taikomos modernios technologijos padeda mums kurti ateitį ir kartu formuoja naują žvilgsnį į aplinkosaugą,
o žmonių teisės į švarią aplinką, dėmesys ekologijai yra visos mūsų valstybės prioritetas.
Aplinkos apsaugos bylos, nagrinėjamos
Lietuvos administraciniuose teismuose,
yra viena reikšmingesnių administracinių
ginčų sričių, nes tinkama aplinkosauga
turi didelę reikšmę ne tik dabartinės,
bet ir būsimų kartų gyvenimo kokybei.
Šios kategorijos bylos apima daugybę
sričių – tai bendruomenių, gyvenančių
greta didelių gyvulininkystės ūkių, teisė
į švarią aplinką, plėtojant ūkinę veiklą
privalomas poveikio aplinkai vertinimas,
išduodami taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimai vykdant komercinę veiklą
(Kazokiškių sąvartyno istorija), Europos
Sąjungos (ES) paramos lėšomis vykdomų
projektų finansavimas bei priežiūra,
nekilnojamojo turto kaip kultūros vertybės
apsauga, medžioklės taisyklių laikymosi
kontrolės teisinis reguliavimas, įvairūs
teritorijų planavimo procedūrų klausimai,
oro užterštumo gyvenamojoje patalpoje
vertinimas, taip pat ūkinės veiklos,
komunalinių atliekų, gaminių ir pakuočių
mokesčiai už aplinkos teršimą pakuočių
atliekomis (principo „teršėjas moka“
pavyzdys) ir kt.
Taigi Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo (LVAT) teisėjai, nagrinėdami
aplinkos apsaugos teisės bylas, nuolat
susiduria su iššūkiais dėl šių bylų
sudėtingumo bei apimties, nes neretai šios
kategorijos bylose remiamasi aplinkos ir
jos pokyčių vertinimu, Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo (ESTT) jurisprudencija.
Šioje srityje LVAT gaunamų ir išnagrinėjamų
bylų skaičius jau keleri metai išlieka panašus
ir sudaro gana nedidelę dalį visų teisme
gaunamų ir per metus išnagrinėjamų
bylų – apie 1–2 proc., tačiau kiekviena jų
yra itin svarbi ir reikšminga tiek valstybės

25

institucijoms, prižiūrinčioms, kad visų
įmonių veiklos būtų vykdomos laikantis
teisės aktų, tiek visuomenei, tiek kiekvienam
asmeniui, suinteresuotam aktualių šios
dienos problemų sprendimo būdais bei
saugios ir tvarios aplinkos užtikrinimu
ateityje. Su aplinkos apsauga susijusias
bylas nagrinėjančio administracinio teismo
užduotis – vertinti aplinkosaugos srityje
veikiančių valstybės ir savivaldos institucijų
sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą bei
užtikrinti, jog aplinkos apsauga viešoji
valdžia rūpintųsi nepažeisdama asmenų
teisių ir teisėtų interesų.
Apie aplinkosaugą, jos užtikrinimą LVAT
veikloje ir praktikoje kalbame su šio
teismo pirmininko pavaduotoja, VU Teisės
fakulteto docente dr. Skirgaile Žalimiene.

Sakykite, kokiais svarbiausiais
principais vadovaujasi Lietuvos
ir Europos teismai savo veikloje,
siekdami visuotinai svarbaus
tikslo – užtikrinti aplinkos apsaugą?
LVAT, nagrinėjančiam bylas aplinkos
apsaugos srityje, tenka taikyti ypač daug
įstatymų bei jų aiškinamųjų teisės aktų,
kurie, beje, dažnai keičiami, taip pat
remtis ES ir tarptautine teise. Pirmiausia
norėčiau pabrėžti, kad konstituciniai
natūralios gamtinės aplinkos, jos atskirų
objektų naudojimo ir apsaugos santykių
teisinio reguliavimo pagrindai įtvirtinti
Lietuvos Respublikos Konstitucijos inter
alia 47, 53 ir 54 straipsnių nuostatose.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
nuosekliai pažymi, jog vienas iš valstybės

veiklos tikslų, expressis verbis įtvirtintų
Konstitucijoje, yra užtikrinti žmonių teises
į sveiką ir švarią aplinką. Asmens teisė į
sveiką aplinką yra būtinoji oraus gyvenimo
ir naudojimosi daugeliu kitų konstitucinių
teisių sąlyga. Valstybė turi konstitucinę
priedermę nustatyti tokį teisinį reguliavimą
ir veikti taip, kad būtų apsaugota natūrali
gamtinė aplinka, atskiri jos objektai, būtų
užtikrintas racionalus gamtos išteklių
naudojimas ir jų atkūrimas bei gausinimas.
Natūralu, kad teisės aktais ribojamas atskirų
gamtinės aplinkos objektų (gamtos išteklių)
naudojimas, o teisinių santykių subjektai
įpareigojami atitinkamai veikti arba
susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų.
Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT),
aiškindamas Europos žmogaus teisių
konvenciją (EŽTK), pabrėžia, kad valstybės,
užtikrindamos teisę į privataus ir šeimos
gyvenimo gerbimą bei teisę į gyvybę,
yra įpareigotos imtis deramų priemonių
reguliuoti aplinkos taršą, įgyvendinti
aplinkos apsaugą reguliuojančius teisės
aktus, laikytis teismo sprendimų bei
atskleisti informaciją apie aplinką. ES
valstybės narės turi pozityvią pareigą
imtis deramų (tinkamų) priemonių, skirtų
pramoninei taršai mažinti ar kitiems
kenksmingiems aplinkos veiksniams,
galintiems rimtai pažeisti sveikatą,
naudojimąsi teise į privatų gyvenimą ar
nuosavybę, šalinti. Problemiška yra tai,
kad teisė į saugią ir švarią aplinką sunkiai
apibrėžiama ir jos turinys paprastai tiriamas
kartu su kitų žmogaus teisių ribojimais.
Pavyzdžiui, ES valstybės narės gali apriboti
kitas žmogaus teises dėl aplinkosaugos
klausimų (EŽTT nagrinėtoje byloje Pine
Valley Developments Ltd. prieš Airiją

pasakyti, kad LVAT gana dažnai bylose
turi tikrinti, ar minėtos teisės nebuvo
pažeistos. Pavyzdžiui, vienoje iš bylų LVAT
tyrė ir nusprendė, kad Kultūros paveldo
departamentas, atsisakydamas pateikti
suinteresuotai visuomenei informaciją
dėl rengiamo Vilniaus senamiesčio
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
specialiojo planavimo dokumento –
Vilniaus senamiesčio tvarkymo plano, nes
informacija nebuvo susijusi su aplinka,
nepaisė Orhuso konvencijos reikalavimų,
kadangi prašoma pateikti informacija vis
tik buvo susijusi su aplinkos elementu –
kraštovaizdžiu.

D r. S k i rga il ė Ža l imien ė

pažymėta, jog atsisakymas išduoti statybų
leidimą yra teisės į nuosavybę pažeidimas,
tačiau su aplinkosauga susijusios priežastys
pateisina šį įsikišimą).
Taip pat reikia pripažinti, kad kitas
probleminis šios srities klausimas – piliečių,
visuomeninių organizacijų, kitų fizinių
ir juridinių asmenų teisės ir pareigos
kontroliuojant valstybės valdymo ir
savivaldos institucijų veiksmus (neveikimą)
aplinkos apsaugos srityje. 1998 m.
birželio 25 d. Jungtinių Tautų Europos
ekonomikos komisijos ( JT EEK) Konvencija
dėl teisės gauti informaciją, visuomenės
dalyvavimo priimant sprendimus ir
teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos
klausimais (vadinamoji Orhuso konvencija)
numato pozityvią valstybių pareigą
užtikrinti teisę gauti informaciją, teisę
visuomenei dalyvauti priimant sprendimus
dėl konkrečios veiklos, kuri gali turėti
reikšmingą poveikį aplinkai, bei teisę
kreiptis į teismus aplinkos klausimais, kad
būtų apsaugota kiekvieno dabartinės ir
būsimų kartų žmogaus teisė gyventi jo
sveikatai ir gerovei palankioje aplinkoje.
Konvencija siekia tikslo – švarios aplinkos
visiems. ES yra Orhuso konvencijos dalyvė
ir įsipareigojimus pagal šią konvenciją yra
detalizavusi 2003 m. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvoje dėl visuomenės
galimybės susipažinti su informacija apie
aplinką bei tais pačiais metais priimtoje
direktyvoje, nustatančioje visuomenės
dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka
susijusius planus ir programas ir iš dalies
keičiančioje kitas direktyvas dėl visuomenės
dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus.
Iš tiesų kalbant apie visuomenės teises
ir pareigas aplinkosaugos srityje reikėtų

LVAT savo praktikoje taip pat yra
išaiškinęs, kad teisę kreiptis teisminės
gynybos aplinkos apsaugos srityje Orhuso
konvencija suteikia ne kiekvienam, o
tik suinteresuotam subjektui. Apie tai
pažymėta 2013 m. LVAT išplėstinės teisėjų
kolegijos nagrinėtoje administracinėje
byloje, kurioje teismas aiškino
nevyriausybinės organizacijos pripažinimo
suinteresuota visuomene sąlygas bei jos
teisės kreiptis į administracinį teismą dėl
administracinių aktų, susijusių su aplinka,
panaikinimo įgyvendinimo aspektus.
Šioje byloje pareiškėjas asociacija Kaimo
bendruomenė „Lumpėnų strazdas“ ginčijo
atsakovo Pagėgių savivaldybės tarybos
sprendimus, kuriais buvo patvirtinti tam
tikrų žemės sklypų detalieji planai, parengti
siekiant juose (žemės sklypuose) įrengti
vėjo jėgainių parką. Pareiškėjas teigė, kad
jis gina viešąjį interesą Orhuso konvencijos
prasme. LVAT tuomet nusprendė, jog
nevyriausybinė organizacija tam, kad ji būtų
laikoma suinteresuota visuomene Orhuso
konvencijos prasme, be kitų reikalavimų,
taip pat turi padėti spręsti aplinkosaugos
problemas, skatinti aplinkos apsaugą bei
atitikti reikalavimus pagal nacionalinę
teisę, veikti pagal nacionalinių įstatymų
reikalavimus.
Panaši teisinė problematika nagrinėjama
ir ESTT. Pavyzdžiui, 2011 m. šis teismas
išaiškino, kad Slovakijos nevyriausybinė
organizacija turi teisę būti išklausyta dėl
rudųjų lokių apsaugos. Nevyriausybinė
aplinkos apsaugos organizacija kreipėsi
į Slovakijos teismą dėl administracinio
sprendimo, kuriuo jai nebuvo leista
užginčyti Slovakijos valdžios institucijų
veiksmų, susijusių su rudųjų lokių apsauga
(šiai rūšiai taikomos ES gamtos apsaugos
įstatymo teisinės apsaugos priemonės).
Atsakydamas į kreipimąsi ESTT nurodė,
jog nacionaliniai teismai turi imtis visų
įmanomų priemonių, kad tokiu atveju
nevyriausybinei organizacijai būtų
užtikrinta teisė būti išklausytai.
Nemažą dalį aplinkosaugos srities bylų
LVAT praktikoje sudaro poveikio ir
pasekmių aplinkai vertinimo procedūrų
ir jose priimamų aktų teisėtumo teisminis

vertinimas. Teismas nagrinėja ginčus dėl
taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
leidimų (TIPK) panaikinimo, privalomų
nurodymų teisėtumo. Šios bylos sudėtingos
ne tik dėl aukščiau minėtų aspektų, bet ir
dėl materialių klausimų aktualumo.

Kokias galėtumėte paminėti
pastarųjų metų reikšmingiausias
aplinkosaugos srityje nagrinėtas
bylas LVAT?
Pirmiausia norėčiau paminėti 2019 m.
nagrinėtą administracinį ginčą dėl žalos
atlyginimo miško savininkui, kai dėl viešojo
administravimo subjekto kaltės, pastarajam
neįsitikinus užsienio valstybėje išduoto
įgaliojimo tikrumu, kitam asmeniui buvo
neteisėtai išduotas leidimas kirsti svetimą
mišką. Teismas pažymėjo, jog leidimas
kirsti mišką asmeniui, teigusiam, kad jis yra
įgaliotas miško savininko, buvo išduotas
pagal įgaliojimą, kuris nebuvo patvirtintas
notaro ir nebuvo legalizuotas teisės
aktų nustatyta tvarka, o pareiga pagrįsti
priešingai, t. y. tai, kad leidimas kirsti mišką
buvo išduotas teisėtai, ir pateikti teismui tai
patvirtinančius įrodymus (kad išduodant
leidimą atsakingam valstybės tarnautojui
buvo pateiktas tinkamai patvirtintas ir
tinkamai legalizuotas įgaliojimas), tenka
atsakovui, viešojo administravimo subjektui,
kurio kompetencijai pavestas leidimų kirsti
mišką išdavimas.
Taip pat norėčiau paminėti 2016 m. LVAT
išnagrinėtą administracinę bylą, kurioje
ginčas kilo dėl viešojo administravimo
subjektų sprendimų. Juos priimant
prieita prie išvados, kad dėl pramonės ir
sandėliavimo objektų valdų plėtros ginčo
žemės sklype poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas. Teisėjų kolegija, išanalizavusi
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas,
pažymėjo, kad atranka dėl poveikio
aplinkai vertinimo yra atliekama konkrečiai
planuojamai veiklai. Planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme
nustatyti kriterijai, į kuriuos turi būti
atsižvelgiama sprendžiant, ar privaloma
atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Taigi
norint nustatyti, ar reikia atlikti poveikio
aplinkai vertinimą, vien tik ūkinių veiklų,
kurių neplanuojama vykdyti ginčo sklype,
nurodymas akivaizdžiai nėra pakankamas.
LVAT sprendė, jog, atsižvelgiant į tai,
kad ginčijamuose sprendimuose konkreti
planuojama ūkinė veikla nenurodyta ir
nevertinta, atranka dėl poveikio vertinimo
aplinkai negalėjo būti laikoma atlikta
tinkamai, o ginčijami sprendimai negalėjo
būti pripažinti teisėtais ir pagrįstais.
Kaip vieną iš naujausių pavyzdžių galėčiau
paminėti ginčą 2019 m. byloje dėl oro
užterštumo gyvenamojoje aplinkoje
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vertinimo. Kvapų kontrolė atliekama
tik gyvenamųjų namų aplinkos ore, o
asmenys, pateikę informaciją dėl kvapų,
nesutiko, kad kontrolė būtų atliekama
gyvenamosiose patalpose. Šiomis
aplinkybėmis teismas nurodė, kad teisinis
reguliavimas nereikalauja, jog vertinant
oro užterštumą gyvenamosios aplinkos
ore privalomai būtų vertinamas ir oro
užterštumas gyvenamosiose patalpose, t. y.
visuomet vertinti kartu ir pastatų patalpų,
ir jų aplinkos orą. Todėl užterštumo
gyvenamosios aplinkos ore tyrimas,
nevertinant oro užterštumo gyvenamosiose
patalpose, yra suderinamas su teisės aktų
nuostatomis.

Kokią reikšmę LVAT teisminei
praktikai turi ES teisė ir teismų
priimti sprendimai?
LVAT ne kartą (ypač poveikio bei pasekmių
aplinkai vertinimo, įvairių leidimų veiklai
išdavimo, vietinių rinkliavų už atliekų
tvarkymą, atliekų prevencijos ir tvarkymo
srityse) rėmėsi ES pagrindinių teisių chartija
ir ES teisę aiškinančia ESTT jurisprudencija,
taip pat aiškino nacionalinę teisę
atsižvelgdamas į ES priimtus teisės aktus, be
to, ne kartą kreipėsi į ESTT dėl prejudicinio
sprendimo, pavyzdžiui, poveikio bei
pasekmių aplinkai vertinimo srityje
(2011 m. rugsėjo 22 d. ESTT sprendimas
byloje Genovaitė Valčiukienė ir kiti prieš
Pakruojo rajono savivaldybę ir kt.); žvejybos
kvotų paskirstymo srityje (2018 m. liepos
12 d. ESTT sprendimas byloje UAB „Spika“
ir kt. prieš Žuvininkystės tarnybą prie
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos).
Pastarojoje byloje – UAB „Spika“ ir kt.
prieš Žuvininkystės tarnybą prie Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos –
ginčas kilo dėl netinkamo žvejybos kvotos
paskirstymo, kai Lietuvos Respublikai
skirtos žvejybos galimybės paskirstomos
taikant metodą, kuris iš esmės grindžiamas
ankstesnių duomenų apie sužvejotus kiekius
kriterijumi (didžioji šių žvejybos galimybių
dalis paskirstoma atsižvelgiant į ūkio
subjekto pagauto konkrečios žuvų rūšies
kiekio vidurkį per 3 metus, ūkio subjekto
pasirinktus iš 7 paskutinių kalendorinių
metų). LVAT kreipusis dėl prejudicinio
sprendimo, ESTT konstatavo, kad ES teisei
neprieštarauja valstybės narės teisės aktas,
nustatantis žvejybos galimybių paskirstymo
metodą, kuris, nors ir grindžiamas skaidriu
ir objektyviu paskirstymo kriterijumi, gali
lemti skirtingą ūkio subjektų, valdančių su
jos vėliava plaukiojančius žvejybos laivus,
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vertinimą, jei šiuo metodu siekiama vieno
ar kelių ES pripažįstamų bendrojo intereso
tikslų ir paisoma proporcingumo principo.
Kitas paminėtinas pavyzdys – ESTT
priimtas prejudicinis sprendimas pagal
LVAT kreipimąsi byloje dėl visuomeninės
organizacijos „Lietuvos žaliųjų judėjimas“
ir Pakruojo rajono gyventojų skundų
dėl detaliųjų planų, kurių kiekviename
numatyta 4 000 vietų komplekso, skirto
intensyviam kiaulių auginimui, statyba.
LVAT kreipėsi į ESTT paaiškėjus, kad
ginčo atveju nebuvo atliktas minėtų
detaliųjų planų strateginis pasekmių
aplinkai vertinimas ar bent jau atranka šiam
vertinimui atlikti. Tokia situacija susiklostė
dėl aplinkybės, jog ginčo laikotarpiu
galioję nacionalinės teisės aktai eliminavo
kompetentingų subjektų pareigą atlikti
tokį vertinimą (atranką vertinimui atlikti),
kai buvo planuojamas tik vienas ūkinės
veiklos objektas. Prejudiciniu sprendimu
ESTT patvirtinus kilusias abejones dėl tokio
nacionalinio reglamentavimo atitikties ES
teisei, LVAT, vykdydamas nacionaliniams
teismams kylančią pareigą užtikrinti
veiksmingą ir visišką ES teisės nuostatų
veikimą, nutartimi atsisakė taikyti minėtas
nacionalinės teisės nuostatas.

Jūsų nuomone, kokios pastarojo
meto LVAT praktikos aktualijos,
susijusios su aplinkos teise, yra
svarbiausios?
2019 m. LVAT nagrinėjo Lietuvos
Respublikos Seimo nario pareiškimą dėl
to, ar Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų
sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo
tvarkos aprašo nuostatos neprieštarauja
Lietuvos Respublikos Konstitucijos
nuostatoms, konstituciniam teisinės
valstybės principui ir kt. Esminis aspektas
šioje norminėje byloje buvo tai, kad
importuotojai ir gamintojai yra atleidžiami
nuo mokesčio už aplinkos teršimą, kai
turi dokumentus, pagrindžiančius, jog
gamintojas ar importuotojas įvykdė
nustatytą pakuočių atliekų tvarkymo
užduotį. O tam tikrus patvirtinimus
pripažinus negaliojančiais gamintojai ir
importuotojai netenka teisės į mokestinę
lengvatą. Kreipimesi buvo akcentuojama,
kad patvirtinimų pripažinimo
negaliojančiais pagrindai ir faktiškai
gamintojų ir importuotojų pareigos mokėti
mokestį už aplinkos teršimą atsiradimo
pagrindas nėra detalizuoti įstatyme.
LVAT nusprendė, kad bylai aktualiuose

Aprašo punktuose nėra nustatyta tokio
teisinio reguliavimo, kurį jis teigia esant
nustatytu ir iš kurio kildina šių norminio
administracinio akto nuostatų neteisėtumą
(toks reguliavimas nustatytas kitomis –
būtent Mokesčio už aplinkos teršimą
įstatymo – nuostatomis, kurios nėra šios
bylos nagrinėjimo dalykas). Šis sprendimas
aktualus keliose kitose administracinėse
bylose, susijusiose su Aplinkos apsaugos
departamento sprendimų dėl patikrinimo
aktų tvirtinimo, kuriais įmonėms buvo
apskaičiuoti mokesčiai už aplinkos teršimą
pakuočių atliekomis, teismine patikra.
Akcentuotina ir tai, kad teisme
nagrinėjamos bylos, susijusios su ES
paramos panaudojimu aplinkos apsaugos
srityje. Viena iš tokių bylų –
2020 m. išplėstinės LVAT teisėjų
kolegijos išspręsta administracinė byla
pagal uždarosios akcinės bendrovės
„Aukštaitijos vandenys“ apeliacinį skundą
(byloje nagrinėtas pareiškėjo skundas dėl
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
įsakymo „Dėl Europos Sąjungos finansinės
paramos ir bendrojo finansavimo lėšų,
skirtų projekto vykdytojui uždarajai
akcinei bendrovei „Aukštaitijos vandenys“
grąžinimo“ panaikinimo). Ginčijamu įsakymu
nustatyta, kad grąžintina netinkamomis
finansuoti pripažinta pareiškėjui išmokėta
lėšų suma yra 149 815,10 Eur. Toks
sprendimas priimtas konstatavus, kad
projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra Panevėžio
rajone (Paliūniškyje)“ vykdytojas, t. y.
pareiškėjas, vykdęs vandentiekio ir nuotekų
tinklų statybos darbus, vis tik nepasiekė
stebėsenos rodiklių ir taip pažeidė projektų
finansavimo sąlygas. Byloje nebuvo ginčo
dėl to, kad iš ES (fondo) ir nacionalinio
biudžeto lėšų buvo finansuojamos išlaidos,
tiesiogiai susijusios su ginčo tinklų tiesimu,
ir šie darbai buvo atlikti. Probleminis
aspektas šiuo atveju buvo tai, kad ginčo
tinklų plėtra buvo tarsi savitikslė, t. y.
vykdoma nevertinant šių tinklų poreikio
ir (ar) neatsižvelgiant į šių tinklų (galimus)
naudotojus. Byloje vertinta aplinkybė, kad
ginčo tinklais naudojasi mažiau gyventojų,
nei planuota sudarant sutartį ir skiriant
finansavimą.
Taigi LVAT, nagrinėdamas administracines
bylas aplinkos apsaugos srityje ir
susidurdamas su įvairiais iššūkiais,
pirmiausia taiko tarptautinės ir ES teisės
bei EŽTK nuostatas. Procesiniai sprendimai
priimami visuomet atsižvelgiant į aktualią
konstitucinę, ESTT ir EŽTT jurisprudenciją.

A R Ž I N A I , K A D...

Gamtosauga ir gyvūnija
viduramžiais rūpintasi
tikintis naudos
Alfredas Vilbikas,
kadenciją baigęs Šiaulių apygardos teismo teisėjas,
Lietuvos teismų istorijos ekspertas
Tūkstančius metų baltai naudojosi girių
gėrybėmis, buvo medžiotojai ir medkirčiai.
Senovės lietuviai girias laikė šventomis,
o labiausiai buvo garbinami ąžuolynai,
kuriuose bendrauta su dievais, aukotos
aukos. Po Lietuvos krikšto girios prarado
sakralinę reikšmę. Vis dėlto nuo seno girios
maitindavo žmones teikdamos savo gėrybes:
čia buvo medžiojami žvėrys ir paukščiai,
renkami grybai, uogos, kopinėjamas bičių
medus, taip pat apsirūpinama malkomis ir
statybine medžiaga, o iškirtus medžius ir
išrovus kelmus plečiami dirbamosios žemės
plotai. Kiekvienas Lietuvos gyventojas
nuo senų laikų iki XV a. pagal įsigalėjusią
paprotinę teisę galėjo įeiti į girią ir naudotis
jos gėrybėmis, tačiau giria netapdavo kaimo
nuosavybe. Girių pievose ir pelkėse esanti
žolė buvo visų bendra nuosavybė, o girios –
valstybės nuosavybė.
Iki to laiko buvo leidžiama išdeginti girios
sklypą ir paversti jį dirbamąja žeme, tačiau
dėl to mažėjo krašto miškingumas, kuris
XVIII a. pab. sudarė tik apie 40 procentų.
Labiausiai sumenko ąžuolynų plotai. Kai
girių sumažėjo, gyventojų lankymasis jose
apribotas iki aplinkinių kaimynų.
Vėliau apie 50 proc. girių valdė privatūs
ir valstybiniai dvarai, taip pat nemažai jų
priklausė ir šalies valdovo iždui. Nedidelė
dalis atiteko bažnyčiai ir miestams,
o gyventojai daugiausia mediena
apsirūpindavo gavę leidimus arba
savavališkai.
Teisinis reguliavimas. Jau Kazimiero teisyne
(Seimo priimtame 1468 m.) vienas straipsnis
iš 25 buvo skirtas girių užgrobimams.
Visuose trijuose Lietuvos Statutuose, be
valstybės ir jos piliečių teisinių reguliavimo
klausimų, specialūs skyriai apėmė gamtos
turtų naudojimą. Pirmajame Lietuvos Statute
(1529 m.) tai reguliavo devintasis skyrius su
14 artikulų (senoviškas įstatymo straipsnis
ar poskyris), Antrajame (1566 m.) – taip pat
devintasis skyrius, kurį sudarė jau 17 artikulų,
o Trečiajame Lietuvos Statute (1588 m.) –
dešimtasis skyrius, apimantis 18 artikulų. Taigi
teisės normų skaičius vis didėjo.

1557 m. teisinis reguliavimas numatytas
ir Valakų reformos bei 1567 m. išleistose
Knyšino karališkųjų girininkų nuostatuose.
Taip pat 1788 m. priimtas Karališkasis
universalas apie karūnos ir Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) šilus ir
girias.
Medžioklės. Medžiotojams, žvejams,
bebrininkams, kiaunininkams ir kt. buvo
priskiriami atitinkami girių ir upių ruožai,
tačiau kitiems tose vietose medžioti, žvejoti
ar užsiimti kita ūkine veikla drausta.
Nuosavybės teisė į žvėris priklausė žemės ir
girių savininkams ir tai gynė LDK Statutai, o
pagrindiniai girių savininkai buvo Lietuvos
didysis kunigaikštis, valstybė ir stambieji
feodalai.
Medžioklė ne savo valdose arba be valdų
savininko leidimo laikyta neteisėta veikla
ir už tai grėsė baudos, taip pat 6 savaitėms
sulaikymas kalėjimuose, kurie tuo metu buvo
įrengti tvirtovėse.
Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos
karaliaus Jogailos (gyveno 1348–1434 m.)
laikais jau buvo draudžiama medžioti
stumbrus, o Žygimanto Senojo (gyveno
1467–1548 m.) valdymo metais už stumbro
sumedžiojimą grėsė mirties bausmė.
Pirmojo Lietuvos Statuto devintojo skyriaus
pirmajame artikule numatyta, kad svetimoje
žemėje prie užmušto žvėries sugautas asmuo
„turi būti nuvestas pas urėdą ir urėdo turi
būti nuteistas mirti, kaip kiti vagys“.
Bajorai galėjo medžioti tose giriose, kuriose
nemedžiojo Lietuvos didieji kunigaikščiai.
Kaip rašo S. Vansevičius, ponų valstiečiai
nuo 1499 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio
nurodymu savo medžiojimo vietų neturėjo
visoje LDK, nes tai buvo pagrindinis
valstybės pajamų šaltinis.
Pirmajame Statute numatyta atsakomybė
už svetimo ežero arba tvenkinio žuvų
išgaudymą, sakalo, gulbės lizdų išdraskymą ar
jų kiaušinių paėmimą, jauniklių pasisavinimą,
bebrų išvaikymą ar apynynų sunaikinimą.
Skiriama bauda už nuosavybės teisės
pažeidimą, tokia pat suma didžiajam

M ed ži o k lė. Žv a k i d ė. Š i a u li ų „ Au š ros“
mu zi eja u s fo n d a s

kunigaikščiui už įstatymo pažeidimą ir dar
atlyginama savininkui padaryta žala. Jeigu
tai buvo padaroma panaudojant smurtą,
mokama smurtinė bauda nukentėjusiajam ir
valdovui.
Už neteisėtą medžiojimą giriose Statutuose
numatyta 12 grašių ilgųjų (tuo metu Lietuvos
teritorijoje cirkuliavę pinigai) bauda, tiek
pat reikėjo sumokėti kunigaikščiui už teisės
normų pažeidimą ir atlyginti nuostolius, tai
yra už stumbrą sumokėti 12 grašių ilgųjų, už
briedį – 6, už mešką ir elnią – po 3, už lūšį ir
šerną – po 1, už stirną – grašių ilgųjų puskapę
(30 skatikų – LDK smulkus pinigas, kapa –
skaičiavimo matas, sudaręs 60 skatikų).
Baudos buvo labai didelės, pavyzdžiui,
už sumedžiotą stumbrą – 20–30 stambių
naminių galvijų vertės.
LDK medžioklės buvo labai populiarios
ir tarp žemesnio rango bajorų. Dėl to jau
XVIII a. pab. LDK teritorijoje išnyko stambūs
žvėrys: tarpanai (laukiniai arkliai), stumbrai,
meškos, taurai, elniai, ties išnykimo riba
atsidūrė briedžiai ir šernai. Mažėjo bebrų,
gulbių ir gervių.
Nuo 1795 m. Trečiojo Abiejų Tautų
Respublikos padalijimo cariniai įstatymai
nesirūpino žvėrių populiacijos išsaugojimu
Lietuvos teritorijoje, kaip tai vyko Vakarų
Europoje, buvo ginamas savininkiškumas ir
bajorų privilegijos.
XVI–XVIII a. teismų nagrinėtose medžioklės
bylose didžioji dalis skundų buvo dėl
neteisėtų medžioklių svetimose giriose.
1871 m. Medžioklės įstatyme pirmą kartą
nustatyta, kad policija piliečiams gali suteikti
teisę medžioti už atitinkamą mokestį. 1886 m.
Medžioklės įstatymas uždraudė naudoti
nuodus žvėrims ir paukščiams nuodyti,
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draudė medžioti sutemus, neleistinais būdais
ir neturint leidimo, draskyti paukščių lizdus ir
imti kiaušinius, medžioti uždraustus medžioti
žvėris ir paukščius. Tik spalio ir lapkričio
mėnesiais buvo leidžiama medžioti stirnų,
elnių ir briedžių pateles.
Nors įstatymai gynė girių gyvūniją, tačiau
jų nebuvo laikomasi. Girių savininkai ir
valdininkai savivaliavo, taip pat buvo
populiarus tylus brakonieriavimas, kai
valstiečiai žvėris ir paukščius gaudydavo
spąstais, kilpomis, gaudyklėmis ir kitomis
neteisėtomis priemonėmis.
Reikia pasakyti, kad XVI a. LDK teisės aktai
buvo pažangūs ir išsamūs, nedaug atsiliko
nuo Vakarų valstybių.
Girių naudojimas. Pirmajame Lietuvos
Statute nustatyta, kokiu mastu galima
naudotis giriomis, t. y. jose esančiais ežerais,
pievomis, veisti bites medžiuose ir kita. Įeiti
į Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir visų kitų
savininkų girias buvo leidžiama. Tas, kas nuo
seno girioje turėjo ežerus ir pašiūres prie jų,
galėjo vykti su tinklu, tačiau be šunų ir ginklų,
kuriais galėtų padaryti žalą žvėrims. Jiems
buvo leidžiama rinkti malkas krosniai pakurti
ir daryti iš medžių geldas žuvims laikyti.
Bitininkai irgi negalėjo turėti šunų ir ginklų, o
tik kirvį ir skaptą bei kitus įrankius, reikalingus
drevei apdoroti, taip pat turėjo teisę daryti
kopėčias bitėms pasiekti. O į pievas – tik
su kirviu krūmynams iškapoti ir dalgiu žolei
šienauti (ir dabartiniu metu miške galima
ginklą nešiotis tik medžioklės metu). Girios
savininkai privalėjo juos į savo valdas įleisti,
kad galėtų savo ežerą, pievas ar bičių dreves
pasiekti.
Pirmajame Lietuvos Statute numatyta
atsakomybė už padarytą žalą drevėms ar
dreviniam medžiui. Už tai buvo privalu
mokėti tam, kieno medžiui žala padaryta.
Kilus ginčui dėl drevinių medžių, teismas
visada atsižvelgdavo į tai, kieno padaryti
ženklai ant medžių yra senesni, ir tą
pripažindavo savininku.
Padegėjas, tyčia padegęs girią, pagal Lietuvos
Statutus privalėjo atlyginti padarytus
nuostolius, o pagal Antrąjį Lietuvos Statutą
buvo baudžiamas mirties bausme. Statutuose
pabrėžta, kad gaisrai daro didelę žalą
medžiams, žvėrims, paukščiams ir bitėms.
Medienos pardavimas prasidėjo tik XV a.
pabaigoje. Prekyba iš pradžių nebuvo
plačiai išplėtota. Vis dėlto gana greitai
mediena tapo paklausia preke. Tada LDK
jos gamybą ir girių apsaugą perėmė savo
žinion, o medienos eksportas įgijo valstybinį
monopolį. 1589 m. valdovo girios atskirtos
nuo valstybės iždo girių. LDK suklestėjo
prekyba mediena, ji vandens keliu keliavo į
Rygą, Karaliaučių ir Dancigą, o Kaunas tapo
medienos prekybos ir transportavimo centru.
Per 400 metų giriose trukusį medžių kirtimą
gyventojų reikmėms ir eksportą sumažėjo
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medienos ištekliai. Kai girių eksploatacija
tapo valstybės iždo pajamų šaltiniu, teisiškai
sustiprinta ir girių bei jų gyvūnijos apsauga.

prižiūrėjo, kad niekas nesinaudotų pievomis
ir ežerais, nekastų naudingųjų iškasenų ir
negamintų dervos.

Kaip pažymi S. Vansevičius, 1554 m. Vilniaus
Seime Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis
kunigaikštis Žygimantas Augustas (gyveno
1520–1572 m.), bajorų spaudžiamas leisti
jiems naudotis giriomis, ežerais, šienavimo
plotais ir dreviniais medžiais laisvai,
kaip buvo anksčiau, patvirtino (išskyrus
Žemaitijos) bajorams teisę naudotis giriomis
su sąlyga, kad nebus daroma žala girioms,
žvėrims ir paukščiams. O Žemaitijos bajorai
tik 1563 m. gavo teisę kirsti medžius statybai
ir kitoms reikmėms, bet ne parduoti.
Uždrausta girias kirsti plynai, paverčiant jas
dirbamąja žeme.

Paskutinis Abiejų Tautų Respublikos valdovas
Stanislovas Augustas Poniatovskis 1788 m.
pasirašė aktą – Karališkąjį universalą
apie karūnos ir LDK šilus bei girias. Jame
pažymima apie prastą girių būklę, kurią
nulėmė valstybėje įsigalėjusi netvarka ir
teisės aktų nesilaikymas.

Girininkai. Žygimantas Senasis XV a.
pirmojoje pusėje paskyrė pirmuosius
eigulius, girininkus, kurie privalėjo prižiūrėti
girių ribas, stebėti, kad nebūtų savavališkai
kertami medžiai ir daroma žala medžioklės
plotams, medžiojami žvėrys ir paukščiai.
Turintiems valdovo leidimus pasinaudoti
mediena nustatyta privaloma medžių
išdavimo tvarka. Patys girininkai neturėjo
teisės girioje gaminti smalos, pelenų, potašo,
deguto, medžio anglių, kategoriškai buvo
draudžiama medžioti. Taip pat girininkų
pareiga buvo surinkti baudas už draudimų
pažeidimus.
Pagal Valakų reformos (1557 m.) ir Knyšino
(1567 m.) karališkųjų girininkų nuostatus,
Lietuvos didžiojo kunigaikščio girios
suskirstytos į girininkijas. Numatyta, kad
girininkai prižiūri, jog nebūtų trikdomi
žvėrys jų perėjimo ir migracijų vietose,
rūpinamasi gyvūnų pašarais, specialiu šėrimu,
migracijos galimybių išsaugojimu, taip pat
kad nebūtų baidomi žvėrys medžioklės
plotų prieigose šienaujant pievas ar pelkes,
tiesiant kelius, kasant rūdą ar tvarkant girias.
Kitas girias valdė seniūnai ir dvarininkai.
Dėl girių mažėjimo, brakonieriavimo,
netvarkingos medžioklės beveik išnyko
stambiųjų kanopinių, brangiakailių žvėrelių,
paukščių populiacijos. Tik Lietuvos didžiojo
kunigaikščio raštas galėjo leisti kirsti medžius,
organizuoti medžioklę. Išimtiniais atvejais
(reikalingus kunigaikščio dvaro remontui,
sudegus valstiečių namams ar keliui per
pelkę išgrįsti) tai galėjo padaryti ir girininkas,
tačiau išduota mediena turėjo būti įtraukta
į apskaitą. Pažeidėjai buvo areštuojami ir
laukdavo Lietuvos didžiojo kunigaikščio
sprendimo paskirti bausmę. Girininkai
privalėjo rūpintis giria, tai yra veisti bites,
bebrus, kitus gyvūnus, ir plėsti Lietuvos
didžiojo kunigaikščio medžioklės ūkį.
Vis dėlto girios ir ten gyvenanti gyvūnija
nyko, todėl šių turtų apsauga dar labiau
sustiprinta. Giriose tik valdovo dvarui leista
medžioti. Paskirti girininkai buvo atsakingi už
tai, kad nebūtų žalojama augalija, medžiai,
gyvūnija, grobiama mediena. Girininkai

Medžioklis. XVI a. antrojoje pusėje valdant
Žygimantui Augustui pertvarkytas girių
valdymas ir naudojimas. Lietuvos didžiojo
kunigaikščio didžiuoju medžiokliu paskirtas
Grigalius Juozapas Valavičius (gyveno
1535–1580 m.) pirmą kartą LDK istorijoje
1559 m. atliko girių ir žvėrių surašymą.
Medžioklis organizuodavo Lietuvos
didžiojo kunigaikščio medžiokles, prižiūrėjo
medžioklės plotus ir saugojo valdovo girias,
kad jose niekas kitas nemedžiotų, vėliau
medžioklio pareigos tapo titulinėmis garbės
pareigomis. Paskutinis LDK didysis medžioklis
buvo Juozapas Dominykas Kosakovskis (nuo
1794 m. sausio 13 d. iki 1795 m. Trečiojo
Abiejų Tautų Respublikos padalijimo).
Medžioklis skirdavo girininkus, nurodydavo
vietas medžiams kirsti. Girininkas valdė girią
ir jos žemėse gyvenusius žmones, turėjo
rūpintis girių gyvūnijos apsauga.
Upės ir ežerai. Nuo senų laikų ežerai
tekdavo tam, kas juos pirmas rasdavo,
o aplinkinė teritorija galėjo priklausyti
visai kitam savininkui. Tai buvo įtvirtinta
Pirmajame Lietuvos Statute. Ežero savininkas
negalėjo pretenduoti į aplink jį esančią girią
ar laukus.
Ežerai ir upės įvairiai naudoti ūkinėje veikloje.
Tai ir vandens keliai bei malūnai, žuvų ir
bebrų veisimosi vietos. Bebrai buvo labai
saugomi, juos medžioti leidimus duodavo
Lietuvos didysis kunigaikštis. Net bajorai savo
plotuose be leidimo negalėjo jų medžioti.
Bebrų kailiai buvo parduodami užsienyje, o
gauti pinigai papildydavo valstybės pajamas.
Žuvys didelėse upėse galėjo būti gaudomos
taip pat tik turint raštišką valdovo leidimą.
Po Valakų reformos Lietuvos didžiojo
kunigaikščio žemių upėse ir ežeruose
valstiečiai jau galėjo žvejoti meškere ar
nedideliu tinkleliu. Žuvims neršiant nuo
balandžio iki birželio mėnesio žvejyba buvo
draudžiama. Taip pat uždrausta statyti upių
užtvankas.
LDK Statutuose (1529, 1566 ir 1588 m.) ir
kituose tuo metu galiojusiuose teisės aktuose
buvo numatyti medžioklės ir girių naudojimo
apribojimai, atsakomybė už pažeidimus,
tačiau jais siekta ne gamtosauginių tikslų, o
ginti Lietuvos didžiojo kunigaikščio, feodalų
ir bajorų interesus.

VISUOTINIS TEISĖJŲ
SUSIRINKIMAS 2020
Rugsėjo 11 d.

Lapkričio 3 d.

Nuotolinis neeilinis visuotinis
teisėjų susirinkimas: Visuotinio
teisėjų susirinkimo darbo
reglamento pakeitimų
patvirtinimas.

Kandidatų iškėlimas į
Teisėjų tarybos narius.

Lapkričio 4 d.
Nuotoliniai kandidatų į
Teisėjų tarybos narius
prisistatymai ir diskusijos.

Lapkričio 5 d.
Balsavimas Teisėjų tarybos narių
rinkimuose.

Lapkričio 6 d.
Nuotolinis visuotinis teisėjų
susirinkimas: ataskaitų pristatymas,
diskusijos, naujos Teisėjų tarybos
sudėties paskelbimas.
Turite klausimų? Kreipkitės el. paštu visuotinis@teismai.lt | www.teismai.lt
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Lapkričio 3–6 d.

Neeilinis
visuotinis teisėjų
susirinkimas

Visuotinis teisėjų
susirinkimas

Patogu –
kompiuterių ekranuose galėsite stebėti pranešėjus ir
jų pranešimus, užduoti rūpimus klausimus raštu ir gauti
atsakymus.

Saugu –
asmeniškai gautu, Jums priskirtu prisijungimo kodu
bus galima prisijungti ir naudotis tik viename įrenginyje.

Greita –
balsuoti priimant sprendimus galėsite naudodamiesi
stacionariu kompiuteriu, planšete ar mobiliuoju telefonu.
Turite klausimų? Kreipkitės el. paštu visuotinis@teismai.lt | www.teismai.lt
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