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1. Projekto rengėja – Aplinkos ministerija, bendradarbiaujant su Valstybine saugomų teritorijų
tarnyba.
2. Projekto tikslas – patvirtinti nauja redakcija išdėstytus Pavilnių regioninio parko nuostatus ir
Verkių regioninio parko nuostatus.
3. Dabartinė situacija:
 Šiuo metu galiojančių (nuo 1996 m.) Pavilnių ir Verkių regioninių parkų nuostatai iš esmės
atkartoja (dubliuoja) Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme ir Saugomų teritorijų
įstatyme nustatytas bendro pobūdžio specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir veiklos
saugomose teritorijose reglamentavimą, taikomą regioniniams parkams, tačiau nenustato, kaip
to reikalauja 2016 – 2019 metais priimti Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimai, valstybės ir
savivaldos institucijų darbui reikalingų etnografinio regiono architektūros ir sodybų
planavimo reikalavimų sodyboms ir jų pastatams, rekomenduojamų pastatų ir stogų medžiagų
bei spalvų, pavėsinių (stoginių) medžiagų ir spalvų, galimybių įrengti saulės šviesos energijos
elektrines, saulės kolektorius, nenustato gyvenamuoju namu užstatomo žemės ploto
priklausomai nuo žemės sklypo ploto, neapibrėžia, kas yra tradicinis gyvenamasis namas, jo
valdą aptveriančios tvoros, kokias teises ir pareigas turi regioninių parkų lankytojai, kokie
apsaugos ir tvarkymo šiose teritorijose reikalavimai ir kt.
4. Projekto esmė:
 Projektu siekiama įgyvendinti 2016 m. spalio 18 d. Seimo priimtą Saugomų teritorijų
įstatymo Nr. 1-301 1, 2, 5, 7, 9, 13, 16, 18, 20, 23, 241, 25, 27, 29, 30, 31, 32 straipsnių ir priedo
pakeitimo ir įstatymo papildymo 321 straipsniu įstatymą Nr. XII-2683, 2018 m. rugsėjo 27
d. Seimo priimtą Saugomų teritorijų įstatymo Nr. 1-301 2, 9, 13 ir 20 straipsnių pakeitimo
įstatymą Nr. XIII-1503 ir 2019 m. birželio 6 d. Seimo priimtą Saugomų teritorijų įstatymo Nr.
I-301 2, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 20-1, 25, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr.
XIII-2186 ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą Nr. XIII-2166 (toliau – SŽNSĮ) ir
nustatyti minėtų regioninių parkų steigimo tikslus, šių saugomų teritorijų išskirtinę vertę,
valdymo, apsaugos ir tvarkymo organizavimo ypatumus, etnografinio regiono sodybų
architektūros ir planavimo tradicijomis pagrįstus reikalavimus, detalizuoti Saugomų teritorijų
įstatymo (toliau – STĮ) 13 straipsnio 2 dalyje nurodytus apsaugos reikalavimus;
 Parengti nuostatai sukonkretina apsaugos tikslus, būdus, detalizuoja etnografinių regiono
architektūros ir sodybų planavimo tradicijomis pagrįstus reikalavimus, taip pat šių saugomų
teritorijų apsaugos ir tvarkymo reikalavimus. Tokiu būdu bus padidintas saugomų vertybių
apsaugos efektyvumas regioniniame parke, nebus pagrindo kilti teisiniams ginčams dėl
nepakankamo ar nekonkretaus ūkinės ir kitos veiklos reglamentavimo šiose saugomose
teritorijose;
 Projekte detalizuojami etnografinio regiono architektūros ir sodybų planavimo reikalavimai
sodyboms ir jų pastatams, rekomenduojamos pastatų ir stogų medžiagos, spalvos, pavėsinių
(stoginių) medžiagos ir spalvos. Šie reikalavimai paremti atliktos Etnografiniams Lietuvos
regionams būdingų tradicinės architektūros pastatų, pastatų elementų studijos rezultatais.
Projekte detalizuojamos galimybės įrengti saulės šviesos energijos elektrines, saulės kolektorius;
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Projekto įgyvendinimui nereikės papildomų lėšų.

5. Derinimas:
 Projektas 2021 m. gegužės 5 d. buvo įtrauktas į Vyriausybės posėdį, tačiau Vyriausybės
posėdžio dieną gavus Lietuvos architektų rūmų (toliau – Rūmai) 2021-05-05 raštą Nr.
S21/05/195, aplinkos ministras, siekdamas įvertinti Rūmų pasiūlymus rasti visoms
suinteresuotoms pusėms priimtinus sprendimus, projektą ir nuostatus iš Vyriausybės posėdžio
atsiėmė;
 Teikiamas Projektas aptartas, derintas su Rūmų ir Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos architektais, Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos ir kitais
specialistais, rastos visoms pusėms priimtinos, teisės aktų nuostatas atitinkančios formuluotės;
 Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė išvados Projektui dar nepateikė.
6. Atitikimas Vyriausybės programos nuostatoms – Projektas tiesiogiai Vyriausybės programos
nuostatų neįgyvendina.
7. Dalykinio vertinimo išvada – siūlytina Projektą svarstyti Vyriausybės posėdyje (A dalyje).
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