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Įvertinę patikslinto Projekto atitiktį įstatymams, Vyriausybės nutarimams bei teisės
technikos reikalavimams, teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:
1. Siekiant teisinio aiškumo reglamentuojant statinių aukštį ir turį, bei vertinant Projektu
tvirtinamų Verkių regioninio parko nuostatų 9.3 papunktyje siūlomą nustatyti teisinį reguliavimą,
turėtų būti vartojama formuluotė su žodžiu „esami“ („esami pastatai“) – siekiant neišplėsti teisės
normos taikymo apimties. Atitinkamai turėtų būti koreguojami ir Pavilnių regioninio parko nuostatai.
Pažymėtina, kad siūlomo teisinio reguliavimo pasekmės ir taikymas nurodytame papunktyje turėtų
būti atskleisti (ko siekiama ir kam bus taikoma).
2. Vadovaujantis saugomų teritorijų įstatymo 2 straipsnio 38 dalimi, nustatančia, kad
saugomų teritorijų planavimo dokumentai – saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo
dokumentai, nustatantys saugomų teritorijų sistemą arba jos dalis, saugomų teritorijų ribas,
funkcinio prioriteto ir (ar) kraštovaizdžio tvarkymo zonas, patikslinantys apribojimus bei nustatantys
priemones gamtos ir (ar) kultūros paveldo teritoriniams kompleksams ir objektams (vertybėms)
išsaugoti, atkurti ir racionaliai naudoti, rekreacijai, ypač pažintiniam turizmui, organizuoti, gamtos
paveldo objektų schemos, taip pat strateginio planavimo dokumentai, nustatantys veiksmus bei
tvarkymo priemones, jų įgyvendinimo eiliškumą, lėšų poreikį ir atsakingas institucijas, taip pat 13
straipsnio 1 dalimi, nustatančia, kad valstybinių parkų apsaugos ir tvarkymo ypatumus nustato šis
Įstatymas, Vyriausybės patvirtinti nacionalinių ir regioninių parkų nuostatai, kiti šio Įstatymo 5
straipsnyje nurodyti veiklos saugomose teritorijose reglamentavimo dokumentai, Verkių regioninio
parko nuostatų 7.5 papunktyje, 30 punkte, Pavilnių regioninio parko nuostatų 7.5 papunktyje, 32
punkte žodžiai „ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentuose“ turėtų būti
išbraukti (jų atsisakyta, kaip nederančių su Saugomų teritorijų įstatyme nustatytu teisiniu
reguliavimu, jam prieštaraujančiu).
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