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Įvadas
1991 m.
įsteigtas Kuršių
nerijos
nacionalinis
parkas (KNNP)

1992 m. Lietuva
tapo UNESCO
konvencijos
nare

2000 m. Kuršių
nerija įrašyta į
UNESCO
pasaulio
paveldo sąrašą

2002 m.
patvirtintas
KNNP apsaugos
reglamentas

2010 m.
patvirtintas
atnaujintas
KNNP
ir jo zonų ribų
planas

2012 m.
priimtas naujas
KNNP tvarkymo
planas

2013 m. priimtas
UNESCO Kuršių
nerijos IVV
aprašas

Siekis užtikrinti, kad Kuršių nerijos išskirtinė vertė būtų tinkamai saugoma laikantis UNESCO pasaulio
paveldo vertybėms keliamų reikalavimų ir vyktų subalansuotas jos naudojimas valstybės ir visuomenės
reikmėms.
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Esama situacija: Ūkinės veiklos Kuršių nerijoje
reguliavimas
Kuršių nerijoje ūkinė veiklą gamtos ir kultūros paveldo apsaugos tikslais reglamentuojama šių
įstatymų nuostatos:
1.

Saugomų teritorijų įstatymas (STĮ)

2.

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (NKPAĮ)

3.

Pajūrio juostos įstatymas

Poįstatyminiai teisės aktai:
1.

KNNP apsaugos reglamentas

2.

Kultūros paveldo objektų tipiniai ir individualūs apsaugos reglamentai

3.

Kultūrinių draustinių nuostatai, patvirtinti Vyriausybės
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Esama situacija: Ūkinės veiklos Kuršių nerijoje
reguliavimas
Kultūros paveldo objektai ir vietovės registruojami Kultūros vertybių registre
• Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktais nustatomos kultūros
paveldo objektų ir vietovių vertingosios savybės. Kultūros paveldo vietovių
tvarkymo planų sprendiniais turi būti nustatomi tokie paveldosaugos
reikalavimai, kurie užtikrintų kultūros paveldo vietovių vertingųjų savybių
išsaugojimą.

Konservacinio prioriteto saugomos teritorijos (rezervatai ir draustiniai, gamtos
paveldo objektai) registruojami Saugomų teritorijų kadastre
• Valstybinių parkų tvarkymo planų sprendiniai paremti Saugomų teritorijų
tipiniais apsaugos reglamentais, patvirtintais Vyriausybės, kurie nustato
saugomų teritorijų tvarkymo planuose (planavimo schemose) išskiriamų
kraštovaizdžio tvarkymo zonų sistemą ir kiekvienos kraštovaizdžio tvarkymo
zonos tipinius kraštovaizdžio apsaugos, naudojimo ir tvarkymo reikalavimus.
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Esama situacija: Ūkinės veiklos Kuršių nerijoje
reguliavimas
Vietovės vertingosios savybės, nustatomos pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų
aprašą, patvirtintą kultūros ministro:

1. plano struktūra:
1.1. planinės struktūros tipas (radialinis, žiedinis, reguliarus, linijinis, mišrus, kupetinis, gatvinis, viensėdinis ir pan.);
1.2. planinės struktūros tinklas (kelių, gatvių, aikščių, pėščiųjų takų, valdų (posesijų) ir pan.);
1.3. kvartalai;
1.4. valdos (posesijos);
1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos;
1.6. vietovei reikšmingo buvusio užstatymo (statinių grupių, kompleksų, ansamblių ir pan.) ar jo dalių (atskirų statinių) vietos;
1.7. gamtiniai elementai.
2. tūrinė erdvinė struktūra:
2.1. tūrinės erdvinės struktūros sandara (vientisa, daugialypė ir pan.);
2.2. užstatymo tipai (laisvas, centrinis, sodybinis, valdos perimetrinis (uždaras ar atviras), stambiatūris, smulkiatūris su nurodomu autentišku
užstatymo tankiu, aukštingumu ir/ar aukščiu, išorės apdailos medžiagomis ir pan.);
2.3. atviros erdvės (gatvės, aikštės, skverai, parkai ir pan.);
2.4. uždaros erdvės (kiemai, praėjimai ir pan.);
2.5. panoramos (tekstinėje dalyje aprašant disonuojančius elementus);
2.6. siluetai;
2.7. perspektyvos (tekstinėje dalyje aprašant disonuojančius elementus);
2.8. išklotinės (tekstinėje dalyje aprašant disonuojančius elementus);
2.9. dominantės.
3. užstatymo bruožai (stogų formos, fasadų, stogų detalės, jų apdailos medžiagos ir spalvos, tvoros, arkos, tarpuvartės, vartai, gatvių, kelių, takų
dangos ar tų tipai, želdinių rūšys).
4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio (užstatymo, reljefo, suplanavimo, želdinių ir
pan.) vertingosios savybės.

Šių vertingųjų savybių išsaugojimui vietovių tvarkymo planuose išskiriamos skirtingo reglamentavimo teritorijos
(zonos), kuriose nustatomi paveldosaugos reikalavimai, kurie taikomi žemės darbams, statinių ar įrenginių statybai,
statinių aukščiui, tūriui, užstatymo tankiui ir intensyvumui, išorės apdailos medžiagoms, apželdinimui, želdinių
aukščiui, tankiui, rūšiai, transporto srautams, jų intensyvumui.
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Esama situacija: Ūkinės veiklos Kuršių
nerijoje reguliavimas
Pagal Saugomų teritorijų tipinius apsaugos reglamentus saugomų teritorijų tvarkymo
planuose išskiriamos kraštovaizdžio tvarkymo zonos ir nustatomi apsaugos, naudojimo ir
tvarkymo reikalavimai
Kultūros paveldo požiūriu vertingų miestų, miestelių, kaimų ar jų dalyse pagal
architektūrinę specifiką paprastai išskiriamos šios kraštovaizdžio tvarkymo zonos:
•GEk kraštovaizdžio išsaugančiojo tvarkymo zona, kuri išskiriama paminklinę vertę turinčiuose miestuose, miesteliuose,
kaimuose ar jų dalyse, tvarkomuose konservavimo, restauravimo ir atkūrimo priemonėmis pagrįstu būdu, atitinkančiu
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme numatytas restauravimo ir atkūrimo priemones.
•GEr kraštovaizdžio atnaujinamojo tvarkymo zona, kurioje svarbūs etnokultūrinio kraštovaizdžio elementai tvarkomi
renovavimo ir imitavimo priemonėmis pagrįstu būdu. Tokių kaimų ir miestelių apsaugos ir tvarkymo reglamento
pagrindinis tikslas yra bendro vaizdo ir vizualinių ryšių su aplinka tradicinio pobūdžio išsaugojimas.
•GEp kraštovaizdžio pertvarkomojo tvarkymo zona, kurioje miestų ir miestelių dalys, išsaugojusios urbanistiniu požiūriu
vertingus planinės struktūros elementus, tačiau jau praradusios architektūrinę užstatymo vertę, tvarkomos
transformavimo ir renovavimo priemonėmis pagrįstu būdu. Šioje zonoje pagrindinis išsaugojimo objektas yra miestelio (jo
dalies) plano struktūra ar jos elementai.
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Esama situacija: Ūkinės veiklos Kuršių
nerijoje reguliavimas
KNNP teritorija Lietuvoje tvarkoma ir joje veikla planuojama
Detalieji
planai

KNNP tvarkymo planas

Klaipėdos miesto savivaldybės
teritorijos bendrasis planas

KNNP ir jo zonų ribų
planas

Nekilnojamojo
kultūros paveldo
apsaugos specialieji
planai (nepatvirtinti)

Neringos savivaldybės teritorijos
bendrasis planas

Lietuvos Respublikos bendrasis planas
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Esama situacija: Ūkinės veiklos Kuršių nerijoje
reguliavimas
•

Kultūros paveldo departamento Klaipėdos skyrius išduoda
specialiuosius paveldosaugos reikalavimus

• Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija išduoda specialiuosius
saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus
• Neringos miesto ir Klaipėdos miesto savivaldybių administracijos
išduoda specialiuosius architektūros reikalavimus
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Esama situacija: Ūkinės veiklos Kuršių nerijoje
reguliavimas
• Kuršių nerijoje: gamtos ir kultūros
paveldo apsauga
• Dviejų institucijų kompetencija –
interesai tie patys, skirtingi apskaitos
ir reglamentavimo būdai
• Teisinės priemonės suteikusios
įgaliojimus abiem institucijoms toje
pačioje saugomoje teritorijoje
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Esama situacija: Ūkinės veiklos Kuršių nerijoje
reguliavimas
Aplinkos ir Kultūros ministerijos stengiasi išvengti dvigubo reguliavimo, kad daugiau nekiltų prieštaravimų tarp tas pačias saugomas teritorijas
saugančių tarnybų pozicijų, ir mažinti neaiškumus ūkinės veiklos vykdytojams.

STĮ

NKPAĮ

Nuo 2019 m. gegužės mėn., 28 straipsnio (Saugomų teritorijų
planavimas) 4 punkte įtraukta nuostata, kad rengiant saugomų
teritorijų planavimo schemas, nustatomi kultūros paveldo
vietovių, esančių šiose saugomose teritorijose nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos ir veiklos plėtojimo paveldosaugos
reikalavimai.

Nuo 2019 m. gegužės mėn., pagal 22 straipsnį (Nekilnojamojo kultūros
paveldo apsauga ir teritorijų planavimas)
2. Kultūros paveldo objektai, jų teritorijos ir jų apsaugos zonos, kultūros
paveldo vietovės ir jų apsaugos zonos, kultūriniai rezervatai ir kultūriniai
draustiniai tvarkomi ir veikla juose plėtojama:
<...>
3) valstybiniuose parkuose esančios kultūros paveldo vietovės,
kultūriniai draustiniai ir kultūriniai rezervatai – pagal valstybinių parkų
planavimo schemas (ribų ir tvarkymo planus);
4) valstybiniuose rezervatuose ir valstybiniuose draustiniuose esančios
kultūros paveldo vietovės – pagal šių saugomų teritorijų planavimo
schemas (ribų ir tvarkymo planus) ir tvarkymo planus.
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Esama situacija: Ūkinės veiklos Kuršių nerijoje
reguliavimas
Pajūrio juostos įstatymas. Galiojančios nuostatos:
„3 straipsnis. Pajūrio juostos nustatymo tikslai
1) racionaliai naudojant išsaugoti Kuršių nerijos, įrašytos į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, žemyninio pajūrio kraštovaizdį, retų bei nykstančių
augalų ir gyvūnų rūšių buveines ir kitus gamtos išteklius; 3) užtikrinti kraštovaizdžio gamtos ir kultūros vertybių apsaugos priemonių
įgyvendinimą;“
„5 straipsnis. Žemės valdymas ir naudojimas
3. Žemės tvarkymą pajūrio juostoje nustato šis Įstatymas ir kiti teisės aktai, taip pat Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka parengti ir
patvirtinti šie teritorijų planavimo dokumentai: 1) Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas – specialiojo teritorijų planavimo
dokumentas;<...> 4) Neringos savivaldybės, Klaipėdos ir Palangos miestų, Klaipėdos rajono savivaldybių bendrieji planai; 5) Neringos, Klaipėdos
ir Palangos miestų ir Klaipėdos rajono vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentai; <...>

„7 straipsnis. Statinių statybos sąlygos ir tvarka Galios iki 2019- 12 -31
5) statomi nauji statiniai vietoj buvusių, skaidant stambių pastatų tūrį, keičiant jų paskirtį, įrengiant infrastruktūrą, nesukeliant naujų
neigiamų pasekmių gyvenimo ir aplinkos kokybei ir kai tokių statinių statyba numatyta specialiuosiuose planuose;“

Naujų statybų draudimas
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2019 m. birželio 6 d. priimtas
Specialiosios žemės naudojimo
sąlygų įstatymas (įsigalios nuo
2020 m. sausio 1 d.)
Šis įstatymas nustato specialiąsias žemės naudojimo sąlygas,
nurodo teritorijas, kuriose šios sąlygos turi būti taikomos
60 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos kultūros
paveldo objektų teritorijose, kultūros paveldo vietovėse ir (ar)
jų apsaugos zonose
84 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
valstybiniuose parkuose
97 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos pajūrio
juostoje
Spec. sąlygų registras nuo 2022 m.

Specialiosios žemės naudojimo
sąlygų įstatymas

Perspektyvos: Ūkinės veiklos Kuršių nerijoje
reguliavimas
Pajūrio juostos įstatymas

Miškų įstatymas

Saugomų teritorijų įstatymas

Nekilnojamo kultūros paveldo
įstatymas
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Perspektyvos: Ūkinės veiklos Kuršių nerijoje
reguliavimas
97 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos pajūrio juostoje
„Pajūrio juostoje draudžiama:
5) arčiau kaip 100 m nuo Baltijos jūros kranto ir 50 m nuo Kuršių marių kranto
statyti, rekonstruoti statinius, įrengti įrenginius, išskyrus atvejus, kai, vadovaujantis
Pajūrio juostos įstatyme nurodytais teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais:
e) statomi ir (ar) rekonstruojami ekstremaliųjų įvykių ir (ar) avarijų metu sugriauti ir
(ar) pažeisti statiniai buvusių statinių vietoje nedidinant jų tūrio, atkuriami
nekilnojamojo kultūros paveldo objektai Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatyme nurodyta tvarka;
g) nemažinant atstumo iki Kuršių marių kranto linijos rekonstruojami pastatai,
nenurodyti šio punkto a–f papunkčiuose, su statoma, rekonstruojama ir (ar)
įrengiama jiems aptarnauti skirta inžinerine infrastruktūra.
h) rekonstruojami inžineriniai statiniai, nenurodyti šio punkto a–f papunkčiuose.
Šiais atvejais draudžiamas statinių rekonstravimas į pastatus; “
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Perspektyvos: Ūkinės veiklos Kuršių nerijoje
reguliavimas
Pagrindinis Kuršių nerijos, kaip UNESCO Pasaulio paveldo vietovės dokumentas,
nustatantis šios vietovės apsaugos ir valdymo reikalavimus, kurie būtini
išskirtinės visuotinės vertės išsaugojimui yra
Retrospektyvinis Kuršių nerijos išskirtinės visuotinės vertės aprašas
Šis dokumentas yra pagrindas kultūros ir gamtos vertybių apsaugą
reglamentuojančių dokumentų suderinimui ir institucijų bendradarbiavimui
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UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos
konvencijos įgyvendinimas
UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos (ne)įgyvendinimas
1.

„Paveldo komisija, išnagrinėjusi Konvencijos, Gairių ir Rekomendacijos dėl Konvencijos
įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu nuostatų įgyvendinimą Lietuvos Respublikos teisėje,
konstatavo, jog šalies įstatymai nepakankamai užtikrina valstybės tarptautinių įsipareigojimų
pagal Konvenciją įgyvendinimą, todėl Lietuvoje esančių pasaulio paveldo vertybių teisinę
apsaugą reikėtų tobulinti.“ (2018 m. rugsėjo 28 d. Nr. S-8(6.2.-225) sprendimas)

2.

UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos 5 str. a) punkto nuostatą,
turi būti nustatyta bendroji politika, kuria būtų siekiama kultūros ir gamtos paveldui suteikti
tam tikrą vaidmenį bendruomenės gyvenime ir integruoti to paveldo apsaugą į visapusiško
planavimo programas.
Aplinkos ir Kultūros ministerijos turi siekti sklandesnio visų Kuršių nerijos apsaugai taikomų
tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų suderinimo tarpusavyje ir kuo glaudesnio
bendradarbiavimo su vietos bendruomene.
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UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo
apsaugos konvencijos įgyvendinimas
1.

Viena iš išeičių patvirtinti bendrą Kuršių nerijos valdymo planą/sistemą (reikalavimas pagal
UNESCO Pasaulio paveldo įgyvendinimo gairių 108 parag.)

• Patvirtinus šį planą, Kuršių nerijoje būtų pagerintas strateginis esamos ar planuojamos ūkinės
veiklos ir išskirtinės visuotinės vertės išsaugojimo koordinavimo procesas, į sprendimų priėmimą
įtraukta vietos bendruomenė.
•Kuršių nerijos išsaugojimo sėkmė priklauso nuo valstybės institucijų, savivaldybės ir visuomenės
aiškių atsakomybių pasiskirstymo ir įsipareigojimo bendradarbiauti.
•Atsižvelgiant į tai, kad pagal Konvenciją už pasaulio paveldą yra atsakinga valstybė, todėl
negalima suteikti Kuršių nerijos apsaugos, ūkinės veiklos kontrolės funkciją tik vietos savivaldai.
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Dėkojame už dėmesį
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