LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. BALANDŽIO 29 D.
NUTARIMO NR. 490 „DĖL REGIONINIŲ PARKŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
2011 m. lapkričio 9 d. Nr. 1322
Vilnius
Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :
Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. 490
„Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 39-1227):
1. Išdėstyti preambulę taip:
„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 631188; 2001, Nr. 108-3902) 13 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė
n u t a r i a :“.
2. Nurodytu nutarimu patvirtintuose Asvejos regioninio parko nuostatuose:
2.1. Išdėstyti 3 punktą taip:
„3. Veiklą regioniniame parke reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin.,
1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos
Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos
Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), kiti įstatymai,
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 243), Asvejos regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas aplinkos ministro 2002 m.
rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 411 (Žin., 2002, Nr. 86-3710; 2010, Nr. 93-4916), kiti teisės
aktai ir šie nuostatai.“
2.2. Išdėstyti 4 punktą taip:
„4. Regioninis parkas tvarkomas pagal regioninio parko tvarkymo planą (planavimo
schemą) ir patvirtintus bendruosius planus, kitus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus
arba saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentus.“
2.3. Išdėstyti 5 punktą taip:
„5. Atkuriant nuosavybės teises pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 65-1558), regioninio parko
žemė, vandens telkiniai ir miškai savininkams perduodami nuosavybėn ribotam tiksliniam
naudojimui. Žemė regioniniame parke parduodama ar nuomojama Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.“
2.4. Išdėstyti 6.6 punktą taip:
„6.6. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose ir
vietose, nustatytose regioninio parko tvarkymo plane (planavimo schemoje);“.
2.5. Išdėstyti 6.7 punktą taip:
„6.7. reglamentuoti ūkinę veiklą ir statybų plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo
planą (planavimo schemą);“.
2.6. Išdėstyti 8 punktą taip:
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„8. Regioninio parko žemė valdoma ir naudojama Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.“
2.7. Pripažinti netekusiu galios 9 punktą.
2.8. Išdėstyti 10 punktą taip:
„10. Statiniai projektuojami, statomi, remontuojami ar rekonstruojami pagal teisės
aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, įvertinus vietovės
kraštovaizdžio ypatumus, kultūros vertybių, etnografinius planavimo ir architektūros
savitumus.“
2.9. Išdėstyti 12 punktą taip:
„12. Regioninio parko apsaugą ir tvarkymą organizuoja biudžetinė įstaiga – regioninio
parko direkcija (toliau – Direkcija). Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba). Direkcija
yra juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke.“
2.10. Išdėstyti 13 punktą taip:
„13. Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius (toliau – Direktorius), kurį
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 451708) nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Tarnybos direktorius.“
2.11. Išdėstyti 14 punktą taip:
„14. Direkcijos nuostatus tvirtina Tarnybos direktorius.“
2.12. Išdėstyti 15 punktą taip:
„15. Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą,
organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių
naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko
teritorijoje atitiktų nustatytą parko apsaugos ir naudojimo tvarką, teikia informaciją ir
konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus,
kitus fizinius ir juridinius asmenis, turi kitas Direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas.“
2.13. Išdėstyti 16 punktą taip:
„16. Tyrimus ir stebėjimus regioniniame parke atlieka Direkcijos valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinius (lankytojų srautų, turizmo,
paslaugų) tyrimus ir stebėjimus atlieka suderinę su Direkcija, kuriai jos nustatyta tvarka teikia
atitinkamų tyrimų ir stebėjimų ataskaitas.“
2.14. Išdėstyti 17 punktą taip:
„17. Prie Direkcijos gali būti sudaroma Jungtinė taryba (toliau – Taryba). Taryba
koordinuoja Direkcijos ir savivaldybių institucijų santykius.“
2.15. Išdėstyti 18 punktą taip:
„18. Tarybos nariai yra Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai, skiriami Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka, Molėtų, Švenčionių ir Vilniaus rajonų savivaldybių merai ir (ar)
merų pavaduotojai jų sutikimu arba kiti savivaldybių tarybų skiriami savivaldybių atstovai.
Tarybos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius. Į Tarybos
posėdžius kviečiami kitų suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų, bendruomenių
atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys.“
2.16. Išdėstyti 19 punktą taip:
„19. Taryba analizuoja regioninio parko būklę ir teikia Direkcijai ir Tarnybai, kitoms
valstybės ir savivaldybių institucijoms atitinkamus pasiūlymus parko teritorijos apsaugos,
naudojimo ir tvarkymo klausimais.“
2.17. Išdėstyti 21 punktą taip:
„21. Regioninio parko steigimo tikslams įgyvendinti, Direkcijos funkcijoms atlikti ir
programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Taip pat gali
būti naudojamos Molėtų, Švenčionių ir Vilniaus rajonų savivaldybių biudžetų, įvairių
programų ir fondų, kitos teisėtai įgytos lėšos.“
2.18. Išdėstyti 23 punktą taip:
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„23. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų šių nuostatų 3 ir 4 punktuose
išvardytuose teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose.“
2.19. Išdėstyti 24 punktą taip:
„24. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai negali trukdyti
pažintiniais tikslais lankyti parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų.“
3. Nurodytu nutarimu patvirtintuose Aukštadvario regioninio parko nuostatuose:
3.1. Išdėstyti 3 punktą taip:
„3. Veiklą regioniniame parke reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin.,
1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos
Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos
Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), kiti įstatymai,
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 243), Aukštadvario regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas aplinkos ministro
2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 412 (Žin., 2002, Nr. 86-3711; 2008, Nr. 40-1474), kiti
teisės aktai ir šie nuostatai.“
3.2. Išdėstyti 4 punktą taip:
„4. Regioninis parkas tvarkomas pagal regioninio parko tvarkymo planą (planavimo
schemą) ir patvirtintus bendruosius planus, kitus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus
arba saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentus.“
3.3. Išdėstyti 5 punktą taip:
„5. Atkuriant nuosavybės teises pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 65-1558), regioninio parko
žemė, vandens telkiniai ir miškai savininkams perduodami nuosavybėn ribotam tiksliniam
naudojimui. Žemė regioniniame parke parduodama ar nuomojama Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.“
3.4. Išdėstyti 6.6 punktą taip:
„6.6. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose ir
vietose, nustatytose regioninio parko tvarkymo plane (planavimo schemoje);“.
3.5. Išdėstyti 6.7 punktą taip:
„6.7. reglamentuoti ūkinę veiklą ir statybų plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo
planą (planavimo schemą);“.
3.6. Išdėstyti 8 punktą taip:
„8. Regioninio parko žemė valdoma ir naudojama Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.“
3.7. Pripažinti netekusiu galios 9 punktą.
3.8. Išdėstyti 10 punktą taip:
„10. Statiniai projektuojami, statomi, remontuojami ar rekonstruojami pagal teisės
aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, įvertinus vietovės
kraštovaizdžio ypatumus, kultūros vertybių, etnografinius planavimo ir architektūros
savitumus.“
3.9. Išdėstyti 12 punktą taip:
„12. Regioninio parko apsaugą ir tvarkymą organizuoja biudžetinė įstaiga – regioninio
parko direkcija (toliau – Direkcija). Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba). Direkcija
yra juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke.“
3.10. Išdėstyti 13 punktą taip:
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„13. Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius (toliau – Direktorius), kurį
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 451708) nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Tarnybos direktorius.“
3.11. Išdėstyti 14 punktą taip:
„14. Direkcijos nuostatus tvirtina Tarnybos direktorius.“
3.12. Išdėstyti 15 punktą taip:
„15. Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą,
organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių
naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko
teritorijoje atitiktų nustatytą parko apsaugos ir naudojimo tvarką, teikia informaciją ir
konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus,
kitus fizinius ir juridinius asmenis, turi kitas Direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas.“
3.13. Išdėstyti 16 punktą taip:
„16. Tyrimus ir stebėjimus regioniniame parke atlieka Direkcijos valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinius (lankytojų srautų, turizmo,
paslaugų) tyrimus ir stebėjimus atlieka suderinę su Direkcija, kuriai jos nustatyta tvarka teikia
atitinkamų tyrimų ir stebėjimų ataskaitas.“
3.14. Išdėstyti 17 punktą taip:
„17. Prie Direkcijos gali būti sudaroma Jungtinė taryba (toliau – Taryba). Taryba
koordinuoja Direkcijos ir savivaldybių institucijų santykius.“
3.15. Išdėstyti 18 punktą taip:
„18. Tarybos nariai yra Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai, skiriami Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka, Trakų, Prienų ir Kaišiadorių rajonų savivaldybių merai ir (ar)
merų pavaduotojai jų sutikimu arba kiti savivaldybių tarybų skiriami savivaldybių atstovai.
Tarybos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius. Į Tarybos
posėdžius kviečiami kitų suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų, bendruomenių
atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys.“
3.16. Išdėstyti 19 punktą taip:
„19. Taryba analizuoja regioninio parko būklę ir teikia Direkcijai ir Tarnybai, kitoms
valstybės ir savivaldybių institucijoms atitinkamus pasiūlymus parko teritorijos apsaugos,
naudojimo ir tvarkymo klausimais.“
3.17. Išdėstyti 21 punktą taip:
„21. Regioninio parko steigimo tikslams įgyvendinti, Direkcijos funkcijoms atlikti ir
programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Taip pat gali
būti naudojamos Trakų, Prienų ir Kaišiadorių rajonų savivaldybių biudžetų, įvairių programų
ir fondų, kitos teisėtai įgytos lėšos.“
3.18. Išdėstyti 23 punktą taip:
„23. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų šių nuostatų 3 ir 4 punktuose
išvardytuose teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose.“
3.19. Išdėstyti 24 punktą taip:
„24. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai negali trukdyti
pažintiniais tikslais lankyti parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų.“
4. Nurodytu nutarimu patvirtintuose Biržų regioninio parko nuostatuose:
4.1. Išdėstyti 3 punktą taip:
„3. Veiklą regioniniame parke reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin.,
1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos
Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos
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Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), kiti įstatymai,
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 243), Biržų regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas aplinkos ministro 2002 m.
rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 413 (Žin., 2002, Nr. 86-3712; 2010, Nr. 93-4921), kiti teisės
aktai ir šie nuostatai.“
4.2. Išdėstyti 4 punktą taip:
„4. Regioninis parkas tvarkomas pagal regioninio parko tvarkymo planą (planavimo
schemą) ir patvirtintus bendruosius planus, kitus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus
arba saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentus.“
4.3. Išdėstyti 5 punktą taip:
„5. Atkuriant nuosavybės teises pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 65-1558), regioninio parko
žemė, vandens telkiniai ir miškai savininkams perduodami nuosavybėn ribotam tiksliniam
naudojimui. Žemė regioniniame parke parduodama ar nuomojama Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.“
4.4. Išdėstyti 6.6 punktą taip:
„6.6. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose ir
vietose, nustatytose regioninio parko tvarkymo plane (planavimo schemoje);“.
4.5. Išdėstyti 6.7 punktą taip:
„6.7. reglamentuoti ūkinę veiklą ir statybų plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo
planą (planavimo schemą);“.
4.6. Išdėstyti 8 punktą taip:
„8. Regioninio parko žemė valdoma ir naudojama Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.“
4.7. Pripažinti netekusiu galios 9 punktą.
4.8. Išdėstyti 10 punktą taip:
„10. Statiniai projektuojami, statomi, remontuojami ar rekonstruojami pagal teisės
aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, įvertinus vietovės
kraštovaizdžio ypatumus, kultūros vertybių, etnografinius planavimo ir architektūros
savitumus.“
4.9. Išdėstyti 12 punktą taip:
„12. Regioninio parko apsaugą ir tvarkymą organizuoja biudžetinė įstaiga – regioninio
parko direkcija (toliau – Direkcija). Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba). Direkcija
yra juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke.“
4.10. Išdėstyti 13 punktą taip:
„13. Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius (toliau – Direktorius), kurį
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 451708) nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Tarnybos direktorius.“
4.11. Išdėstyti 14 punktą taip:
„14. Direkcijos nuostatus tvirtina Tarnybos direktorius.“
4.12. Išdėstyti 15 punktą taip:
„15. Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą,
organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių
naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko
teritorijoje atitiktų nustatytą parko apsaugos ir naudojimo tvarką, teikia informaciją ir
konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus,
kitus fizinius ir juridinius asmenis, turi kitas Direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas.“
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4.13. Išdėstyti 16 punktą taip:
„16. Tyrimus ir stebėjimus regioniniame parke atlieka Direkcijos valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinius (lankytojų srautų, turizmo,
paslaugų) tyrimus ir stebėjimus atlieka suderinę su Direkcija, kuriai jos nustatyta tvarka teikia
atitinkamų tyrimų ir stebėjimų ataskaitas.“
4.14. Išdėstyti 17 punktą taip:
„17. Prie Direkcijos gali būti sudaroma Jungtinė taryba (toliau – Taryba). Taryba
koordinuoja Direkcijos ir savivaldybių institucijų santykius.“
4.15. Išdėstyti 18 punktą taip:
„18. Tarybos nariai yra Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai, skiriami Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka, Biržų ir Pasvalio rajonų savivaldybių merai ir (ar) merų
pavaduotojai jų sutikimu arba kiti savivaldybių tarybų skiriami savivaldybių atstovai. Tarybos
personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius. Į Tarybos posėdžius
kviečiami kitų suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų, bendruomenių atstovai ir
kiti suinteresuoti asmenys.“
4.16. Išdėstyti 19 punktą taip:
„19. Taryba analizuoja regioninio parko būklę ir teikia Direkcijai ir Tarnybai, kitoms
valstybės ir savivaldybių institucijoms atitinkamus pasiūlymus parko teritorijos apsaugos,
naudojimo ir tvarkymo klausimais.“
4.17. Išdėstyti 21 punktą taip:
„21. Regioninio parko steigimo tikslams įgyvendinti, Direkcijos funkcijoms atlikti ir
programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Taip pat gali
būti naudojamos Biržų ir Pasvalio rajonų savivaldybių biudžetų, įvairių programų ir fondų,
kitos teisėtai įgytos lėšos.“
4.18. Išdėstyti 23 punktą taip:
„23. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų šių nuostatų 3 ir 4 punktuose
išvardytuose teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose.“
4.19. Išdėstyti 24 punktą taip:
„24. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai negali trukdyti
pažintiniais tikslais lankyti parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų.“
5. Nurodytu nutarimu patvirtintuose Dubysos regioninio parko nuostatuose:
5.1. Išdėstyti 3 punktą taip:
„3. Veiklą regioniniame parke reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin.,
1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos
Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos
Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), kiti įstatymai,
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 243), Dubysos regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas aplinkos ministro 2002 m.
rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 414 (Žin., 2002, Nr. 86-3713; 2008, Nr. 38-1411), kiti teisės
aktai ir šie nuostatai.“
5.2. Išdėstyti 4 punktą taip:
„4. Regioninis parkas tvarkomas pagal regioninio parko tvarkymo planą (planavimo
schemą) ir patvirtintus bendruosius planus, kitus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus
arba saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentus.“
5.3. Išdėstyti 5 punktą taip:
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„5. Atkuriant nuosavybės teises pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 65-1558), regioninio parko
žemė, vandens telkiniai ir miškai savininkams perduodami nuosavybėn ribotam tiksliniam
naudojimui. Žemė regioniniame parke parduodama ar nuomojama Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.“
5.4. Išdėstyti 6.6 punktą taip:
„6.6. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose ir
vietose, nustatytose regioninio parko tvarkymo plane (planavimo schemoje);“.
5.5. Išdėstyti 6.7 punktą taip:
„6.7. reglamentuoti ūkinę veiklą ir statybų plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo
planą (planavimo schemą);“.
5.6. Išdėstyti 8 punktą taip:
„8. Regioninio parko žemė valdoma ir naudojama Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.“
5.7. Pripažinti netekusiu galios 9 punktą.
5.8. Išdėstyti 10 punktą taip:
„10. Statiniai projektuojami, statomi, remontuojami ar rekonstruojami pagal teisės
aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, įvertinus vietovės
kraštovaizdžio ypatumus, kultūros vertybių, etnografinius planavimo ir architektūros
savitumus.“
5.9. Išdėstyti 12 punktą taip:
„12. Regioninio parko apsaugą ir tvarkymą organizuoja biudžetinė įstaiga – regioninio
parko direkcija (toliau – Direkcija). Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba). Direkcija
yra juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke.“
5.10. Išdėstyti 13 punktą taip:
„13. Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius (toliau – Direktorius), kurį
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 451708) nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Tarnybos direktorius.“
5.11. Išdėstyti 14 punktą taip:
„14. Direkcijos nuostatus tvirtina Tarnybos direktorius.“
5.12. Išdėstyti 15 punktą taip:
„15. Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą,
organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių
naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko
teritorijoje atitiktų nustatytą parko apsaugos ir naudojimo tvarką, teikia informaciją ir
konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus,
kitus fizinius ir juridinius asmenis, turi kitas Direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas.“
5.13. Išdėstyti 16 punktą taip:
„16. Tyrimus ir stebėjimus regioniniame parke atlieka Direkcijos valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinius (lankytojų srautų, turizmo,
paslaugų) tyrimus ir stebėjimus atlieka suderinę su Direkcija, kuriai jos nustatyta tvarka teikia
atitinkamų tyrimų ir stebėjimų ataskaitas.“
5.14. Išdėstyti 17 punktą taip:
„17. Prie Direkcijos gali būti sudaroma Jungtinė taryba (toliau – Taryba). Taryba
koordinuoja Direkcijos ir savivaldybių institucijų santykius.“
5.15. Išdėstyti 18 punktą taip:
„18. Tarybos nariai yra Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai, skiriami Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka, Kelmės ir Raseinių rajonų savivaldybių merai ir (ar) merų
pavaduotojai jų sutikimu arba kiti savivaldybių tarybų skiriami savivaldybių atstovai. Tarybos
personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius. Į Tarybos posėdžius
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kviečiami kitų suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų, bendruomenių atstovai ir
kiti suinteresuoti asmenys.“
5.16. Išdėstyti 19 punktą taip:
„19. Taryba analizuoja regioninio parko būklę ir teikia Direkcijai ir Tarnybai, kitoms
valstybės ir savivaldybių institucijoms atitinkamus pasiūlymus parko teritorijos apsaugos,
naudojimo ir tvarkymo klausimais.“
5.17. Išdėstyti 21 punktą taip:
„21. Regioninio parko steigimo tikslams įgyvendinti, Direkcijos funkcijoms atlikti ir
programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Taip pat gali
būti naudojamos Kelmės ir Raseinių rajonų savivaldybių biudžetų, įvairių programų ir fondų,
kitos teisėtai įgytos lėšos.“
5.18. Išdėstyti 23 punktą taip:
„23. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų šių nuostatų 3 ir 4 punktuose
išvardytuose teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose.“
5.19. Išdėstyti 24 punktą taip:
„24. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai negali trukdyti
pažintiniais tikslais lankyti parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų.“
6. Nurodytu nutarimu patvirtintuose Gražutės regioninio parko nuostatuose:
6.1. Išdėstyti 3 punktą taip:
„3. Veiklą regioniniame parke reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin.,
1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos
Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos
Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), kiti įstatymai,
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 243), Gražutės regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas aplinkos ministro 2002 m.
rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 415 (Žin., 2002, Nr. 86-3714; 2011, Nr. 87-4191), kiti teisės
aktai ir šie nuostatai.“
6.2. Išdėstyti 4 punktą taip:
„4. Regioninis parkas tvarkomas pagal regioninio parko tvarkymo planą (planavimo
schemą) ir patvirtintus bendruosius planus, kitus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus
arba saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentus.“
6.3. Išdėstyti 5 punktą taip:
„5. Atkuriant nuosavybės teises pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 65-1558), regioninio parko
žemė, vandens telkiniai ir miškai savininkams perduodami nuosavybėn ribotam tiksliniam
naudojimui. Žemė regioniniame parke parduodama ar nuomojama Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.“
6.4. Išdėstyti 6.6 punktą taip:
„6.6. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose ir
vietose, nustatytose regioninio parko tvarkymo plane (planavimo schemoje);“.
6.5. Išdėstyti 6.7 punktą taip:
„6.7. reglamentuoti ūkinę veiklą ir statybų plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo
planą (planavimo schemą);“.
6.6. Išdėstyti 8 punktą taip:
„8. Regioninio parko žemė valdoma ir naudojama Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.“
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6.7. Pripažinti netekusiu galios 9 punktą.
6.8. Išdėstyti 10 punktą taip:
„10. Statiniai projektuojami, statomi, remontuojami ar rekonstruojami pagal teisės
aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, įvertinus vietovės
kraštovaizdžio ypatumus, kultūros vertybių, etnografinius planavimo ir architektūros
savitumus.“
6.9. Išdėstyti 12 punktą taip:
„12. Regioninio parko apsaugą ir tvarkymą organizuoja biudžetinė įstaiga – regioninio
parko direkcija (toliau – Direkcija). Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba). Direkcija
yra juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke.“
6.10. Išdėstyti 13 punktą taip:
„13. Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius (toliau – Direktorius), kurį
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 451708) nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Tarnybos direktorius.“
6.11. Išdėstyti 14 punktą taip:
„14. Direkcijos nuostatus tvirtina Tarnybos direktorius.“
6.12. Išdėstyti 15 punktą taip:
„15. Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą,
organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių
naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko
teritorijoje atitiktų nustatytą parko apsaugos ir naudojimo tvarką, teikia informaciją ir
konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus,
kitus fizinius ir juridinius asmenis, turi kitas Direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas.“
6.13. Išdėstyti 16 punktą taip:
„16. Tyrimus ir stebėjimus regioniniame parke atlieka Direkcijos valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinius (lankytojų srautų, turizmo,
paslaugų) tyrimus ir stebėjimus atlieka suderinę su Direkcija, kuriai jos nustatyta tvarka teikia
atitinkamų tyrimų ir stebėjimų ataskaitas.“
6.14. Išdėstyti 17 punktą taip:
„17. Prie Direkcijos gali būti sudaroma Jungtinė taryba (toliau – Taryba). Taryba
koordinuoja Direkcijos ir savivaldybių institucijų santykius.“
6.15. Išdėstyti 18 punktą taip:
„18. Tarybos nariai yra Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai, skiriami Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių merai ir (ar) merų
pavaduotojai jų sutikimu arba kiti savivaldybių tarybų skiriami savivaldybių atstovai. Tarybos
personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius. Į Tarybos posėdžius
kviečiami kitų suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų, bendruomenių atstovai ir
kiti suinteresuoti asmenys.“
6.16. Išdėstyti 19 punktą taip:
„19. Taryba analizuoja regioninio parko būklę ir teikia Direkcijai ir Tarnybai, kitoms
valstybės ir savivaldybių institucijoms atitinkamus pasiūlymus parko teritorijos apsaugos,
naudojimo ir tvarkymo klausimais.“
6.17. Išdėstyti 21 punktą taip:
„21. Regioninio parko steigimo tikslams įgyvendinti, Direkcijos funkcijoms atlikti ir
programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Taip pat gali
būti naudojamos Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių biudžetų, įvairių programų ir fondų,
kitos teisėtai įgytos lėšos.“
6.18. Išdėstyti 23 punktą taip:
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„23. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų šių nuostatų 3 ir 4 punktuose
išvardytuose teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose.“
6.19. Išdėstyti 24 punktą taip:
„24. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai negali trukdyti
pažintiniais tikslais lankyti parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų.“
7. Nurodytu nutarimu patvirtintuose Kauno marių regioninio parko nuostatuose:
7.1. Išdėstyti 3 punktą taip:
„3. Veiklą regioniniame parke reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin.,
1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos
Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos
Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), kiti įstatymai,
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 243), Kauno marių regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas aplinkos ministro
2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 416 (Žin., 2002, Nr. 86-3715; 2010, Nr. 93-4918), kiti
teisės aktai ir šie nuostatai.“
7.2. Išdėstyti 4 punktą taip:
„4. Regioninis parkas tvarkomas pagal regioninio parko tvarkymo planą (planavimo
schemą) ir patvirtintus bendruosius planus, kitus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus
arba saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentus.“
7.3. Išdėstyti 5 punktą taip:
„5. Atkuriant nuosavybės teises pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 65-1558), regioninio parko
žemė, vandens telkiniai ir miškai savininkams perduodami nuosavybėn ribotam tiksliniam
naudojimui. Žemė regioniniame parke parduodama ar nuomojama Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.“
7.4. Išdėstyti 6.6 punktą taip:
„6.6. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose ir
vietose, nustatytose regioninio parko tvarkymo plane (planavimo schemoje);“.
7.5. Išdėstyti 6.7 punktą taip:
„6.7. reglamentuoti ūkinę veiklą ir statybų plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo
planą (planavimo schemą);“.
7.6. Išdėstyti 8 punktą taip:
„8. Regioninio parko žemė valdoma ir naudojama Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.“
7.7. Pripažinti netekusiu galios 9 punktą.
7.8. Išdėstyti 10 punktą taip:
„10. Statiniai projektuojami, statomi, remontuojami ar rekonstruojami pagal teisės
aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, įvertinus vietovės
kraštovaizdžio ypatumus, kultūros vertybių, etnografinius planavimo ir architektūros
savitumus.“
7.9. Išdėstyti 12 punktą taip:
„12. Regioninio parko apsaugą ir tvarkymą organizuoja biudžetinė įstaiga – regioninio
parko direkcija (toliau – Direkcija). Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba). Direkcija
yra juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke.“
7.10. Išdėstyti 13 punktą taip:
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„13. Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius (toliau – Direktorius), kurį
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 451708) nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Tarnybos direktorius.“
7.11. Išdėstyti 14 punktą taip:
„14. Direkcijos nuostatus tvirtina Tarnybos direktorius.“
7.12. Išdėstyti 15 punktą taip:
„15. Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą,
organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių
naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko
teritorijoje atitiktų nustatytą parko apsaugos ir naudojimo tvarką, teikia informaciją ir
konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus,
kitus fizinius ir juridinius asmenis, turi kitas Direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas.“
7.13. Išdėstyti 16 punktą taip:
„16. Tyrimus ir stebėjimus regioniniame parke atlieka Direkcijos valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinius (lankytojų srautų, turizmo,
paslaugų) tyrimus ir stebėjimus atlieka suderinę su Direkcija, kuriai jos nustatyta tvarka teikia
atitinkamų tyrimų ir stebėjimų ataskaitas.“
7.14. Išdėstyti 17 punktą taip:
„17. Prie Direkcijos gali būti sudaroma Jungtinė taryba (toliau – Taryba). Taryba
koordinuoja Direkcijos ir savivaldybių institucijų santykius.“
7.15. Išdėstyti 18 punktą taip:
„18. Tarybos nariai yra Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai, skiriami Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka, Kauno miesto, Kauno ir Kaišiadorių rajonų savivaldybių merai
ir (ar) merų pavaduotojai jų sutikimu arba kiti savivaldybių tarybų skiriami savivaldybių
atstovai. Tarybos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius. Į
Tarybos posėdžius kviečiami kitų suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų,
bendruomenių atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys.“
7.16. Išdėstyti 19 punktą taip:
„19. Taryba analizuoja regioninio parko būklę ir teikia Direkcijai ir Tarnybai, kitoms
valstybės ir savivaldybių institucijoms atitinkamus pasiūlymus parko teritorijos apsaugos,
naudojimo ir tvarkymo klausimais.“
7.17. Išdėstyti 21 punktą taip:
„21. Regioninio parko steigimo tikslams įgyvendinti, Direkcijos funkcijoms atlikti ir
programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Taip pat gali
būti naudojamos Kauno miesto, Kauno ir Kaišiadorių rajonų savivaldybių biudžetų, įvairių
programų ir fondų, kitos teisėtai įgytos lėšos.“
7.18. Išdėstyti 23 punktą taip:
„23. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų šių nuostatų 3 ir 4 punktuose
išvardytuose teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose.“
7.19. Išdėstyti 24 punktą taip:
„24. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai negali trukdyti
pažintiniais tikslais lankyti parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų.“
8. Nurodytu nutarimu patvirtintuose Krekenavos regioninio parko nuostatuose:
8.1. Išdėstyti 3 punktą taip:
„3. Veiklą regioniniame parke reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin.,
1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos
Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos
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Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), kiti įstatymai,
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 243), Krekenavos regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas aplinkos ministro
2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 417 (Žin., 2002, Nr. 86-3716; 2009, Nr. 83-3475), kiti
teisės aktai ir šie nuostatai.“
8.2. Išdėstyti 4 punktą taip:
„4. Regioninis parkas tvarkomas pagal regioninio parko tvarkymo planą (planavimo
schemą) ir patvirtintus bendruosius planus, kitus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus
arba saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentus.“
8.3. Išdėstyti 5 punktą taip:
„5. Atkuriant nuosavybės teises pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 65-1558), regioninio parko
žemė, vandens telkiniai ir miškai savininkams perduodami nuosavybėn ribotam tiksliniam
naudojimui. Žemė regioniniame parke parduodama ar nuomojama Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.“
8.4. Išdėstyti 6.6 punktą taip:
„6.6. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose ir
vietose, nustatytose regioninio parko tvarkymo plane (planavimo schemoje);“.
8.5. Išdėstyti 6.7 punktą taip:
„6.7. reglamentuoti ūkinę veiklą ir statybų plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo
planą (planavimo schemą);“.
8.6. Išdėstyti 8 punktą taip:
„8. Regioninio parko žemė valdoma ir naudojama Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.“
8.7. Pripažinti netekusiu galios 9 punktą.
8.8. Išdėstyti 10 punktą taip:
„10. Statiniai projektuojami, statomi, remontuojami ar rekonstruojami pagal teisės
aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, įvertinus vietovės
kraštovaizdžio ypatumus, kultūros vertybių, etnografinius planavimo ir architektūros
savitumus.“
8.9. Išdėstyti 12 punktą taip:
„12. Regioninio parko apsaugą ir tvarkymą organizuoja biudžetinė įstaiga – regioninio
parko direkcija (toliau – Direkcija). Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba). Direkcija
yra juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke.“
8.10. Išdėstyti 13 punktą taip:
„13. Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius (toliau – Direktorius), kurį
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 451708) nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Tarnybos direktorius.“
8.11. Išdėstyti 14 punktą taip:
„14. Direkcijos nuostatus tvirtina Tarnybos direktorius.“
8.12. Išdėstyti 15 punktą taip:
„15. Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą,
organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių
naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko
teritorijoje atitiktų nustatytą parko apsaugos ir naudojimo tvarką, teikia informaciją ir
konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus,
kitus fizinius ir juridinius asmenis, turi kitas Direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas.“
8.13. Išdėstyti 16 punktą taip:
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„16. Tyrimus ir stebėjimus regioniniame parke atlieka Direkcijos valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinius (lankytojų srautų, turizmo,
paslaugų) tyrimus ir stebėjimus atlieka suderinę su Direkcija, kuriai jos nustatyta tvarka teikia
atitinkamų tyrimų ir stebėjimų ataskaitas.“
8.14. Išdėstyti 17 punktą taip:
„17. Prie Direkcijos gali būti sudaroma Jungtinė taryba (toliau – Taryba). Taryba
koordinuoja Direkcijos ir savivaldybių institucijų santykius.“
8.15. Išdėstyti 18 punktą taip:
„18. Tarybos nariai yra Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai, skiriami Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka, Kėdainių ir Panevėžio rajonų savivaldybių merai ir (ar) merų
pavaduotojai jų sutikimu arba kiti savivaldybių tarybų skiriami savivaldybių atstovai. Tarybos
personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius. Į Tarybos posėdžius
kviečiami kitų suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų, bendruomenių atstovai ir
kiti suinteresuoti asmenys.“
8.16. Išdėstyti 19 punktą taip:
„19. Taryba analizuoja regioninio parko būklę ir teikia Direkcijai ir Tarnybai, kitoms
valstybės ir savivaldybių institucijoms atitinkamus pasiūlymus parko teritorijos apsaugos,
naudojimo ir tvarkymo klausimais.“
8.17. Išdėstyti 21 punktą taip:
„21. Regioninio parko steigimo tikslams įgyvendinti, Direkcijos funkcijoms atlikti ir
programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Taip pat gali
būti naudojamos Kėdainių ir Panevėžio rajonų savivaldybių biudžetų, įvairių programų ir
fondų, kitos teisėtai įgytos lėšos.“
8.18. Išdėstyti 23 punktą taip:
„23. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų šių nuostatų 3 ir 4 punktuose
išvardytuose teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose.“
8.19. Išdėstyti 24 punktą taip:
„24. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai negali trukdyti
pažintiniais tikslais lankyti parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų.“
9. Nurodytu nutarimu patvirtintuose Kurtuvėnų regioninio parko nuostatuose:
9.1. Išdėstyti 3 punktą taip:
„3. Veiklą regioniniame parke reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin.,
1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos
Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos
Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), kiti įstatymai,
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 243), Kurtuvėnų regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas aplinkos ministro 2002 m.
rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 418 (Žin., 2002, Nr. 86-3717; 2011, Nr. 87-4192), kiti teisės
aktai ir šie nuostatai.“
9.2. Išdėstyti 4 punktą taip:
„4. Regioninis parkas tvarkomas pagal regioninio parko tvarkymo planą (planavimo
schemą) ir patvirtintus bendruosius planus, kitus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus
arba saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentus.“
9.3. Išdėstyti 5 punktą taip:
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„5. Atkuriant nuosavybės teises pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 65-1558), regioninio parko
žemė, vandens telkiniai ir miškai savininkams perduodami nuosavybėn ribotam tiksliniam
naudojimui. Žemė regioniniame parke parduodama ar nuomojama Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.“
9.4. Išdėstyti 6.6 punktą taip:
„6.6. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose ir
vietose, nustatytose regioninio parko tvarkymo plane (planavimo schemoje);“.
9.5. Išdėstyti 6.7 punktą taip:
„6.7. reglamentuoti ūkinę veiklą ir statybų plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo
planą (planavimo schemą);“.
9.6. Išdėstyti 8 punktą taip:
„8. Regioninio parko žemė valdoma ir naudojama Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.“
9.7. Pripažinti netekusiu galios 9 punktą.
9.8. Išdėstyti 10 punktą taip:
„10. Statiniai projektuojami, statomi, remontuojami ar rekonstruojami pagal teisės
aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, įvertinus vietovės
kraštovaizdžio ypatumus, kultūros vertybių, etnografinius planavimo ir architektūros
savitumus.“
9.9. Išdėstyti 12 punktą taip:
„12. Regioninio parko apsaugą ir tvarkymą organizuoja biudžetinė įstaiga – regioninio
parko direkcija (toliau – Direkcija). Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba). Direkcija
yra juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke.“
9.10. Išdėstyti 13 punktą taip:
„13. Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius (toliau – Direktorius), kurį
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 451708) nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Tarnybos direktorius.“
9.11. Išdėstyti 14 punktą taip:
„14. Direkcijos nuostatus tvirtina Tarnybos direktorius.“
9.12. Išdėstyti 15 punktą taip:
„15. Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą,
organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių
naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko
teritorijoje atitiktų nustatytą parko apsaugos ir naudojimo tvarką, teikia informaciją ir
konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus,
kitus fizinius ir juridinius asmenis, turi kitas Direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas.“
9.13. Išdėstyti 16 punktą taip:
„16. Tyrimus ir stebėjimus regioniniame parke atlieka Direkcijos valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinius (lankytojų srautų, turizmo,
paslaugų) tyrimus ir stebėjimus atlieka suderinę su Direkcija, kuriai jos nustatyta tvarka teikia
atitinkamų tyrimų ir stebėjimų ataskaitas.“
9.14. Išdėstyti 17 punktą taip:
„17. Prie Direkcijos gali būti sudaroma Jungtinė taryba (toliau – Taryba). Taryba
koordinuoja Direkcijos ir savivaldybių institucijų santykius.“
9.15. Išdėstyti 18 punktą taip:
„18. Tarybos nariai yra Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai, skiriami Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka, Kelmės, Šiaulių rajonų ir Šiaulių miesto savivaldybių merai ir
(ar) merų pavaduotojai jų sutikimu arba kiti savivaldybių tarybų skiriami savivaldybių
atstovai. Tarybos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius. Į
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Tarybos posėdžius kviečiami kitų suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų,
bendruomenių atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys.“
9.16. Išdėstyti 19 punktą taip:
„19. Taryba analizuoja regioninio parko būklę ir teikia Direkcijai ir Tarnybai, kitoms
valstybės ir savivaldybių institucijoms atitinkamus pasiūlymus parko teritorijos apsaugos,
naudojimo ir tvarkymo klausimais.“
9.17. Išdėstyti 21 punktą taip:
„21. Regioninio parko steigimo tikslams įgyvendinti, Direkcijos funkcijoms atlikti ir
programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Taip pat gali
būti naudojamos Kelmės, Šiaulių rajonų ir Šiaulių miesto savivaldybių biudžetų, įvairių
programų ir fondų, kitos teisėtai įgytos lėšos.“
9.18. Išdėstyti 23 punktą taip:
„23. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų šių nuostatų 3 ir 4 punktuose
išvardytuose teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose.“
9.19. Išdėstyti 24 punktą taip:
„24. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai negali trukdyti
pažintiniais tikslais lankyti parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų.“
10. Nurodytu nutarimu patvirtintuose Metelių regioninio parko nuostatuose:
10.1. Išdėstyti 3 punktą taip:
„3. Veiklą regioniniame parke reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin.,
1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos
Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos
Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), kiti įstatymai,
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 243), Metelių regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas aplinkos ministro 2002 m.
rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 420 (Žin., 2002, Nr. 86-3719; 2007, Nr. 5-229), kiti teisės aktai ir
šie nuostatai.“
10.2. Išdėstyti 4 punktą taip:
„4. Regioninis parkas tvarkomas pagal regioninio parko tvarkymo planą (planavimo
schemą) ir patvirtintus bendruosius planus, kitus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus
arba saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentus.“
10.3. Išdėstyti 5 punktą taip:
„5. Atkuriant nuosavybės teises pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 65-1558), regioninio parko
žemė, vandens telkiniai ir miškai savininkams perduodami nuosavybėn ribotam tiksliniam
naudojimui. Žemė regioniniame parke parduodama ar nuomojama Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.“
10.4. Išdėstyti 6.6 punktą taip:
„6.6. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose ir
vietose, nustatytose regioninio parko tvarkymo plane (planavimo schemoje);“.
10.5. Išdėstyti 6.7 punktą taip:
„6.7. reglamentuoti ūkinę veiklą ir statybų plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo
planą (planavimo schemą);“.
10.6. Išdėstyti 8 punktą taip:
„8. Regioninio parko žemė valdoma ir naudojama Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.“
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10.7. Pripažinti netekusiu galios 9 punktą.
10.8. Išdėstyti 10 punktą taip:
„10. Statiniai projektuojami, statomi, remontuojami ar rekonstruojami pagal teisės
aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, įvertinus vietovės
kraštovaizdžio ypatumus, kultūros vertybių, etnografinius planavimo ir architektūros
savitumus.“
10.9. Išdėstyti 12 punktą taip:
„12. Regioninio parko apsaugą ir tvarkymą organizuoja biudžetinė įstaiga – regioninio
parko direkcija (toliau – Direkcija). Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba). Direkcija
yra juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke.“
10.10. Išdėstyti 13 punktą taip:
„13. Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius (toliau – Direktorius), kurį
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 451708) nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Tarnybos direktorius.“
10.11. Išdėstyti 14 punktą taip:
„14. Direkcijos nuostatus tvirtina Tarnybos direktorius.“
10.12. Išdėstyti 15 punktą taip:
„15. Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą,
organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių
naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko
teritorijoje atitiktų nustatytą parko apsaugos ir naudojimo tvarką, teikia informaciją ir
konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus,
kitus fizinius ir juridinius asmenis, turi kitas Direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas.“
10.13. Išdėstyti 16 punktą taip:
„16. Tyrimus ir stebėjimus regioniniame parke atlieka Direkcijos valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinius (lankytojų srautų, turizmo,
paslaugų) tyrimus ir stebėjimus atlieka suderinę su Direkcija, kuriai jos nustatyta tvarka teikia
atitinkamų tyrimų ir stebėjimų ataskaitas.“
10.14. Išdėstyti 17 punktą taip:
„17. Prie Direkcijos gali būti sudaroma Jungtinė taryba (toliau – Taryba). Taryba
koordinuoja Direkcijos ir savivaldybių institucijų santykius.“
10.15. Išdėstyti 18 punktą taip:
„18. Tarybos nariai yra Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai, skiriami Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka, Alytaus ir Lazdijų rajonų savivaldybių merai ir (ar) merų
pavaduotojai jų sutikimu arba kiti savivaldybių tarybų skiriami savivaldybių atstovai. Tarybos
personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius. Į Tarybos posėdžius
kviečiami kitų suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų, bendruomenių atstovai ir
kiti suinteresuoti asmenys.“
10.16. Išdėstyti 19 punktą taip:
„19. Taryba analizuoja regioninio parko būklę ir teikia Direkcijai ir Tarnybai, kitoms
valstybės ir savivaldybių institucijoms atitinkamus pasiūlymus parko teritorijos apsaugos,
naudojimo ir tvarkymo klausimais.“
10.17. Išdėstyti 21 punktą taip:
„21. Regioninio parko steigimo tikslams įgyvendinti, Direkcijos funkcijoms atlikti ir
programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Taip pat gali
būti naudojamos Alytaus ir Lazdijų rajonų savivaldybių biudžetų, įvairių programų ir fondų,
kitos teisėtai įgytos lėšos.“
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10.18. Išdėstyti 23 punktą taip:
„23. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų šių nuostatų 3 ir 4 punktuose
išvardytuose teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose.“
10.19. Išdėstyti 24 punktą taip:
„24. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai negali trukdyti
pažintiniais tikslais lankyti parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų.“
11. Nurodytu nutarimu patvirtintuose Nemuno deltos regioninio parko nuostatuose:
11.1. Išdėstyti 3 punktą taip:
„3. Veiklą regioniniame parke reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin.,
1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos
Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos
Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), kiti įstatymai,
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 243), Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas aplinkos ministro
2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 421 (Žin., 2002, Nr. 86-3720; 2011, Nr. 87-4193), kiti
teisės aktai ir šie nuostatai.“
11.2. Išdėstyti 4 punktą taip:
„4. Regioninis parkas tvarkomas pagal regioninio parko tvarkymo planą (planavimo
schemą) ir patvirtintus bendruosius planus, kitus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus
arba saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentus.“
11.3. Išdėstyti 5 punktą taip:
„5. Atkuriant nuosavybės teises pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 65-1558), regioninio parko
žemė, vandens telkiniai ir miškai savininkams perduodami nuosavybėn ribotam tiksliniam
naudojimui. Žemė regioniniame parke parduodama ar nuomojama Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.“
11.4. Išdėstyti 6.6 punktą taip:
„6.6. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose ir
vietose, nustatytose regioninio parko tvarkymo plane (planavimo schemoje);“.
11.5. Išdėstyti 6.7 punktą taip:
„6.7. reglamentuoti ūkinę veiklą ir statybų plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo
planą (planavimo schemą);“.
11.6. Išdėstyti 8 punktą taip:
„8. Regioninio parko žemė valdoma ir naudojama Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.“
11.7. Pripažinti netekusiu galios 9 punktą.
11.8. Išdėstyti 10 punktą taip:
„10. Statiniai projektuojami, statomi, remontuojami ar rekonstruojami pagal teisės
aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, įvertinus vietovės
kraštovaizdžio ypatumus, kultūros vertybių, etnografinius planavimo ir architektūros
savitumus.“
11.9. Išdėstyti 12 punktą taip:
„12. Regioninio parko apsaugą ir tvarkymą organizuoja biudžetinė įstaiga – regioninio
parko direkcija (toliau – Direkcija). Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba). Direkcija
yra juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke.“
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11.10. Išdėstyti 13 punktą taip:
„13. Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius (toliau – Direktorius), kurį
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 451708) nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Tarnybos direktorius.“
11.11. Išdėstyti 14 punktą taip:
„14. Direkcijos nuostatus tvirtina Tarnybos direktorius.“
11.12. Išdėstyti 15 punktą taip:
„15. Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą,
organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių
naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko
teritorijoje atitiktų nustatytą parko apsaugos ir naudojimo tvarką, teikia informaciją ir
konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus,
kitus fizinius ir juridinius asmenis, turi kitas Direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas.“
11.13. Išdėstyti 16 punktą taip:
„16. Tyrimus ir stebėjimus regioniniame parke atlieka Direkcijos valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinius (lankytojų srautų, turizmo,
paslaugų) tyrimus ir stebėjimus atlieka suderinę su Direkcija, kuriai jos nustatyta tvarka teikia
atitinkamų tyrimų ir stebėjimų ataskaitas.“
11.14. Išdėstyti 17 punktą taip:
„17. Prie Direkcijos gali būti sudaroma Jungtinė taryba (toliau – Taryba). Taryba
koordinuoja Direkcijos ir savivaldybės institucijų santykius.“
11.15. Išdėstyti 18 punktą taip:
„18. Tarybos nariai yra Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai, skiriami Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka, Šilutės rajono savivaldybės meras ir (ar) mero pavaduotojai jų
sutikimu arba kiti savivaldybės tarybos skiriami savivaldybės atstovai. Tarybos personalinę
sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius. Į Tarybos posėdžius kviečiami kitų
suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų, bendruomenių atstovai ir kiti suinteresuoti
asmenys.“
11.16. Išdėstyti 19 punktą taip:
„19. Taryba analizuoja regioninio parko būklę ir teikia Direkcijai ir Tarnybai, kitoms
valstybės ir savivaldybių institucijoms atitinkamus pasiūlymus parko teritorijos apsaugos,
naudojimo ir tvarkymo klausimais.“
11.17. Išdėstyti 21 punktą taip:
„21. Regioninio parko steigimo tikslams įgyvendinti, Direkcijos funkcijoms atlikti ir
programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Taip pat gali
būti naudojamos Šilutės rajono savivaldybės biudžeto, įvairių programų ir fondų, kitos teisėtai
įgytos lėšos.“
11.18. Išdėstyti 23 punktą taip:
„23. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų šių nuostatų 3 ir 4 punktuose
išvardytuose teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose.“
11.19. Išdėstyti 24 punktą taip:
„24. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai negali trukdyti
pažintiniais tikslais lankyti parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų.“
12. Nurodytu nutarimu patvirtintuose Nemuno kilpų regioninio parko nuostatuose:
12.1. Išdėstyti 3 punktą taip:
„3. Veiklą regioniniame parke reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin.,
1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos
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Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos
Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), kiti įstatymai,
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 243), Nemuno kilpų regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas aplinkos ministro
2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 423 (Žin., 2002, Nr. 86-3722; 2011, Nr. 87-4194), kiti
teisės aktai ir šie nuostatai.“
12.2. Išdėstyti 4 punktą taip:
„4. Regioninis parkas tvarkomas pagal regioninio parko tvarkymo planą (planavimo
schemą) ir patvirtintus bendruosius planus, kitus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus
arba saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentus.“
12.3. Išdėstyti 5 punktą taip:
„5. Atkuriant nuosavybės teises pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 65-1558), regioninio parko
žemė, vandens telkiniai ir miškai savininkams perduodami nuosavybėn ribotam tiksliniam
naudojimui. Žemė regioniniame parke parduodama ar nuomojama Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.“
12.4. Išdėstyti 6.6 punktą taip:
„6.6. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose ir
vietose, nustatytose regioninio parko tvarkymo plane (planavimo schemoje);“.
12.5. Išdėstyti 6.7 punktą taip:
„6.7. reglamentuoti ūkinę veiklą ir statybų plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo
planą (planavimo schemą);“.
12.6. Išdėstyti 8 punktą taip:
„8. Regioninio parko žemė valdoma ir naudojama Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.“
12.7. Pripažinti netekusiu galios 9 punktą.
12.8. Išdėstyti 10 punktą taip:
„10. Statiniai projektuojami, statomi, remontuojami ar rekonstruojami pagal teisės
aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, įvertinus vietovės
kraštovaizdžio ypatumus, kultūros vertybių, etnografinius planavimo ir architektūros
savitumus.“
12.9. Išdėstyti 12 punktą taip:
„12. Regioninio parko apsaugą ir tvarkymą organizuoja biudžetinė įstaiga – regioninio
parko direkcija (toliau – Direkcija). Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba). Direkcija
yra juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke.“
12.10. Išdėstyti 13 punktą taip:
„13. Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius (toliau – Direktorius), kurį
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 451708) nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Tarnybos direktorius.“
12.11. Išdėstyti 14 punktą taip:
„14. Direkcijos nuostatus tvirtina Tarnybos direktorius.“
12.12. Išdėstyti 15 punktą taip:
„15. Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą,
organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių
naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko
teritorijoje atitiktų nustatytą parko apsaugos ir naudojimo tvarką, teikia informaciją ir
konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus,
kitus fizinius ir juridinius asmenis, turi kitas Direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas.“
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12.13. Išdėstyti 16 punktą taip:
„16. Tyrimus ir stebėjimus regioniniame parke atlieka Direkcijos valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinius (lankytojų srautų, turizmo,
paslaugų) tyrimus ir stebėjimus atlieka suderinę su Direkcija, kuriai jos nustatyta tvarka teikia
atitinkamų tyrimų ir stebėjimų ataskaitas.“
12.14. Išdėstyti 17 punktą taip:
„17. Prie Direkcijos gali būti sudaroma Jungtinė taryba (toliau – Taryba). Taryba
koordinuoja Direkcijos ir savivaldybės institucijų santykius.“
12.15. Išdėstyti 18 punktą taip:
„18 Tarybos nariai yra Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai, skiriami Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka, Birštono miesto, Alytaus ir Prienų rajonų savivaldybių merai ir
(ar) merų pavaduotojai jų sutikimu arba kiti savivaldybių tarybų skiriami savivaldybių
atstovai. Tarybos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius. Į
Tarybos posėdžius kviečiami kitų suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų,
bendruomenių atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys.“
12.16. Išdėstyti 19 punktą taip:
„19. Taryba analizuoja regioninio parko būklę ir teikia Direkcijai ir Tarnybai, kitoms
valstybės ir savivaldybių institucijoms atitinkamus pasiūlymus parko teritorijos apsaugos,
naudojimo ir tvarkymo klausimais.“
12.17. Išdėstyti 21 punktą taip:
„21. Regioninio parko steigimo tikslams įgyvendinti, Direkcijos funkcijoms atlikti ir
programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Taip pat gali
būti naudojamos Birštono miesto, Alytaus ir Prienų rajonų savivaldybių biudžetų, įvairių
programų ir fondų, kitos teisėtai įgytos lėšos.“
12.18. Išdėstyti 23 punktą taip:
„23. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų šių nuostatų 3 ir 4 punktuose
išvardytuose teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose.“
12.19. Išdėstyti 24 punktą taip:
„24. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai negali trukdyti
pažintiniais tikslais lankyti parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų.“
13. Nurodytu nutarimu patvirtintuose Neries regioninio parko nuostatuose:
13.1. Išdėstyti 3 punktą taip:
„3. Veiklą regioniniame parke reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin.,
1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos
Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos
Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), kiti įstatymai,
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 243), Neries regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas aplinkos ministro 2002 m.
rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 422 (Žin., 2002, Nr. 86-3721; 2010, Nr. 93-4917), kiti teisės
aktai ir šie nuostatai.“
13.2. Išdėstyti 4 punktą taip:
„4. Regioninis parkas tvarkomas pagal regioninio parko tvarkymo planą (planavimo
schemą) ir patvirtintus bendruosius planus, kitus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus
arba saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentus.“
13.3. Išdėstyti 5 punktą taip:
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„5. Atkuriant nuosavybės teises pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 65-1558), regioninio parko
žemė, vandens telkiniai ir miškai savininkams perduodami nuosavybėn ribotam tiksliniam
naudojimui. Žemė regioniniame parke parduodama ar nuomojama Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.“
13.4. Išdėstyti 6.6 punktą taip:
„6.6. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose ir
vietose, nustatytose regioninio parko tvarkymo plane (planavimo schemoje);“.
13.5. Išdėstyti 6.7 punktą taip:
„6.7. reglamentuoti ūkinę veiklą ir statybų plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo
planą (planavimo schemą);“.
13.6. Išdėstyti 8 punktą taip:
„8. Regioninio parko žemė valdoma ir naudojama Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.“
13.7. Pripažinti netekusiu galios 9 punktą.
13.8. Išdėstyti 10 punktą taip:
„10. Statiniai projektuojami, statomi, remontuojami ar rekonstruojami pagal teisės
aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, įvertinus vietovės
kraštovaizdžio ypatumus, kultūros vertybių, etnografinius planavimo ir architektūros
savitumus.“
13.9. Išdėstyti 12 punktą taip:
„12. Regioninio parko apsaugą ir tvarkymą organizuoja biudžetinė įstaiga – regioninio
parko direkcija (toliau – Direkcija). Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba). Direkcija
yra juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke.“
13.10. Išdėstyti 13 punktą taip:
„13. Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius (toliau – Direktorius), kurį
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 451708) nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Tarnybos direktorius.“
13.11. Išdėstyti 14 punktą taip:
„14. Direkcijos nuostatus tvirtina Tarnybos direktorius.“
13.12. Išdėstyti 15 punktą taip:
„15. Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą,
organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių
naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko
teritorijoje atitiktų nustatytą parko apsaugos ir naudojimo tvarką, teikia informaciją ir
konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus,
kitus fizinius ir juridinius asmenis, turi kitas Direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas.“
13.13. Išdėstyti 16 punktą taip:
„16. Tyrimus ir stebėjimus regioniniame parke atlieka Direkcijos valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinius (lankytojų srautų, turizmo,
paslaugų) tyrimus ir stebėjimus atlieka suderinę su Direkcija, kuriai jos nustatyta tvarka teikia
atitinkamų tyrimų ir stebėjimų ataskaitas.“
13.14. Išdėstyti 17 punktą taip:
„17. Prie Direkcijos gali būti sudaroma Jungtinė taryba (toliau – Taryba). Taryba
koordinuoja Direkcijos ir savivaldybių institucijų santykius.“
13.15. Išdėstyti 18 punktą taip:
„18. Tarybos nariai yra Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai, skiriami Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka, Trakų ir Vilniaus rajonų, Elektrėnų savivaldybių merai ir (ar)
merų pavaduotojai jų sutikimu arba kiti savivaldybių tarybų skiriami savivaldybių atstovai.
Tarybos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius. Į Tarybos

22

posėdžius kviečiami kitų suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų, bendruomenių
atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys.“
13.16. Išdėstyti 19 punktą taip:
„19. Taryba analizuoja regioninio parko būklę ir teikia Direkcijai ir Tarnybai, kitoms
valstybės ir savivaldybių institucijoms atitinkamus pasiūlymus parko teritorijos apsaugos,
naudojimo ir tvarkymo klausimais.“
13.17. Išdėstyti 21 punktą taip:
„21. Regioninio parko steigimo tikslams įgyvendinti, Direkcijos funkcijoms atlikti ir
programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Taip pat gali
būti naudojamos Trakų ir Vilniaus rajonų, Elektrėnų savivaldybių biudžetų, įvairių programų
ir fondų, kitos teisėtai įgytos lėšos.“
13.18. Išdėstyti 23 punktą taip:
„23. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų šių nuostatų 3 ir 4 punktuose
išvardytuose teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose.“
13.19. Išdėstyti 24 punktą taip:
„24. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai negali trukdyti
pažintiniais tikslais lankyti parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų.“
14. Nurodytu nutarimu patvirtintuose Pagramančio regioninio parko nuostatuose:
14.1. Išdėstyti 3 punktą taip:
„3. Veiklą regioniniame parke reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin.,
1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos
Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos
Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), kiti įstatymai,
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 243), Pagramančio regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas aplinkos ministro
2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 424 (Žin., 2002, Nr. 86-3723; 2011, Nr. 87-4196), kiti
teisės aktai ir šie nuostatai.“
14.2. Išdėstyti 4 punktą taip:
„4. Regioninis parkas tvarkomas pagal regioninio parko tvarkymo planą (planavimo
schemą) ir patvirtintus bendruosius planus, kitus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus
arba saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentus.“
14.3. Išdėstyti 5 punktą taip:
„5. Atkuriant nuosavybės teises pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 65-1558), regioninio parko
žemė, vandens telkiniai ir miškai savininkams perduodami nuosavybėn ribotam tiksliniam
naudojimui. Žemė regioniniame parke parduodama ar nuomojama Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.“
14.4. Išdėstyti 6.6 punktą taip:
„6.6. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose ir
vietose, nustatytose regioninio parko tvarkymo plane (planavimo schemoje);“.
14.5. Išdėstyti 6.7 punktą taip:
„6.7. reglamentuoti ūkinę veiklą ir statybų plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo
planą (planavimo schemą);“.
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14.6. Išdėstyti 8 punktą taip:
„8. Regioninio parko žemė valdoma ir naudojama Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.“
14.7. Pripažinti netekusiu galios 9 punktą.
14.8. Išdėstyti 10 punktą taip:
„10. Statiniai projektuojami, statomi, remontuojami ar rekonstruojami pagal teisės
aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, įvertinus vietovės
kraštovaizdžio ypatumus, kultūros vertybių, etnografinius planavimo ir architektūros
savitumus.“
14.9. Išdėstyti 12 punktą taip:
„12. Regioninio parko apsaugą ir tvarkymą organizuoja biudžetinė įstaiga – regioninio
parko direkcija (toliau – Direkcija). Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba). Direkcija
yra juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke.“
14.10. Išdėstyti 13 punktą taip:
„13. Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius (toliau – Direktorius), kurį
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 451708) nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Tarnybos direktorius.“
14.11. Išdėstyti 14 punktą taip:
„14. Direkcijos nuostatus tvirtina Tarnybos direktorius.“
14.12. Išdėstyti 15 punktą taip:
„15. Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą,
organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių
naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko
teritorijoje atitiktų nustatytą parko apsaugos ir naudojimo tvarką, teikia informaciją ir
konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus,
kitus fizinius ir juridinius asmenis, turi kitas Direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas.“
14.13. Išdėstyti 16 punktą taip:
„16. Tyrimus ir stebėjimus regioniniame parke atlieka Direkcijos valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinius (lankytojų srautų, turizmo,
paslaugų) tyrimus ir stebėjimus atlieka suderinę su Direkcija, kuriai jos nustatyta tvarka teikia
atitinkamų tyrimų ir stebėjimų ataskaitas.“
14.14. Išdėstyti 17 punktą taip:
„17. Prie Direkcijos gali būti sudaroma Jungtinė taryba (toliau – Taryba). Taryba
koordinuoja Direkcijos ir savivaldybių institucijų santykius.“
14.15. Išdėstyti 18 punktą taip:
„18. Tarybos nariai yra Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai, skiriami Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka, Šilalės ir Tauragės rajonų savivaldybių merai ir (ar) merų
pavaduotojai jų sutikimu arba kiti savivaldybių tarybų skiriami savivaldybių atstovai. Tarybos
personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius. Į Tarybos posėdžius
kviečiami kitų suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų, bendruomenių atstovai ir
kiti suinteresuoti asmenys.“
14.16. Išdėstyti 19 punktą taip:
„19. Taryba analizuoja regioninio parko būklę ir teikia Direkcijai ir Tarnybai, kitoms
valstybės ir savivaldybių institucijoms atitinkamus pasiūlymus parko teritorijos apsaugos,
naudojimo ir tvarkymo klausimais.“
14.17. Išdėstyti 21 punktą taip:
„21. Regioninio parko steigimo tikslams įgyvendinti, Direkcijos funkcijoms atlikti ir
programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Taip pat gali
būti naudojamos Šilalės ir Tauragės rajonų savivaldybių biudžetų, įvairių programų ir fondų,
kitos teisėtai įgytos lėšos.“
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14.18. Išdėstyti 23 punktą taip:
„23. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų šių nuostatų 3 ir 4 punktuose
išvardytuose teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose.“
14.19. Išdėstyti 24 punktą taip:
„24. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai negali trukdyti
pažintiniais tikslais lankyti parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų.“
15. Nurodytu nutarimu patvirtintuose Pajūrio regioninio parko nuostatuose:
15.1. Išdėstyti 3 punktą taip:
„3. Veiklą regioniniame parke reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin.,
1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos
Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos
Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), kiti įstatymai,
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 243), Pajūrio regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas aplinkos ministro 2002 m.
rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 425 (Žin., 2002, Nr. 86-3724; 2008, Nr. 38-1410), kiti teisės
aktai ir šie nuostatai.“
15.2. Išdėstyti 4 punktą taip:
„4. Regioninis parkas tvarkomas pagal regioninio parko tvarkymo planą (planavimo
schemą) ir patvirtintus bendruosius planus, kitus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus
arba saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentus.“
15.3. Išdėstyti 5 punktą taip:
„5. Atkuriant nuosavybės teises pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 65-1558), regioninio parko
žemė, vandens telkiniai ir miškai savininkams perduodami nuosavybėn ribotam tiksliniam
naudojimui. Žemė regioniniame parke parduodama ar nuomojama Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.“
15.4. Išdėstyti 6.5 punktą taip:
„6.5. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose ir
vietose, nustatytose regioninio parko tvarkymo plane (planavimo schemoje);“.
15.5. Išdėstyti 6.6 punktą taip:
„6.6. reglamentuoti ūkinę veiklą ir statybų plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo
planą (planavimo schemą);“.
15.6. Išdėstyti 8 punktą taip:
„8. Regioninio parko žemė valdoma ir naudojama Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.“
15.7. Pripažinti netekusiu galios 9 punktą.
15.8. Išdėstyti 10 punktą taip:
„10. Statiniai projektuojami, statomi, remontuojami ar rekonstruojami pagal teisės
aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, įvertinus vietovės
kraštovaizdžio ypatumus, kultūros vertybių, etnografinius planavimo ir architektūros
savitumus.“
15.9. Išdėstyti 12 punktą taip:
„12. Regioninio parko apsaugą ir tvarkymą organizuoja biudžetinė įstaiga – regioninio
parko direkcija (toliau – Direkcija). Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba). Direkcija
yra juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke.“
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15.10. Išdėstyti 13 punktą taip:
„13. Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius (toliau – Direktorius), kurį
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 451708) nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Tarnybos direktorius.“
15.11. Išdėstyti 14 punktą taip:
„14. Direkcijos nuostatus tvirtina Tarnybos direktorius.“
15.12. Išdėstyti 15 punktą taip:
„15. Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą,
organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių
naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko
teritorijoje atitiktų nustatytą parko apsaugos ir naudojimo tvarką, teikia informaciją ir
konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus,
kitus fizinius ir juridinius asmenis, turi kitas Direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas.“
15.13. Išdėstyti 16 punktą taip:
„16. Tyrimus ir stebėjimus regioniniame parke atlieka Direkcijos valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinius (lankytojų srautų, turizmo,
paslaugų) tyrimus ir stebėjimus atlieka suderinę su Direkcija, kuriai jos nustatyta tvarka teikia
atitinkamų tyrimų ir stebėjimų ataskaitas.“
15.14. Išdėstyti 17 punktą taip:
„17. Prie Direkcijos gali būti sudaroma Jungtinė taryba (toliau – Taryba). Taryba
koordinuoja Direkcijos ir savivaldybių institucijų santykius.“
15.15. Išdėstyti 18 punktą taip:
„18. Tarybos nariai yra Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai, skiriami Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka, Klaipėdos rajono ir Palangos miesto savivaldybių merai ir (ar)
merų pavaduotojai jų sutikimu arba kiti savivaldybių tarybų skiriami savivaldybių atstovai.
Tarybos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius. Į Tarybos
posėdžius kviečiami kitų suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų, bendruomenių
atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys.“
15.16. Išdėstyti 19 punktą taip:
„19. Taryba analizuoja regioninio parko būklę ir teikia Direkcijai ir Tarnybai, kitoms
valstybės ir savivaldybių institucijoms atitinkamus pasiūlymus parko teritorijos apsaugos,
naudojimo ir tvarkymo klausimais.“
15.17. Išdėstyti 21 punktą taip:
„21. Regioninio parko steigimo tikslams įgyvendinti, Direkcijos funkcijoms atlikti ir
programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Taip pat gali
būti naudojamos Klaipėdos rajono ir Palangos miesto savivaldybių biudžetų, įvairių programų
ir fondų, kitos teisėtai įgytos lėšos.“
15.18. Išdėstyti 23 punktą taip:
„23. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų šių nuostatų 3 ir 4 punktuose
išvardytuose teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose.“
15.19. Išdėstyti 24 punktą taip:
„24. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai negali trukdyti
pažintiniais tikslais lankyti parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų.“
16. Nurodytu nutarimu patvirtintuose Panemunių regioninio parko nuostatuose:
16.1. Išdėstyti 3 punktą taip:
„3. Veiklą regioniniame parke reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin.,
1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos
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Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos
Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), kiti įstatymai,
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 243), Panemunių regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas aplinkos ministro
2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 426 (Žin., 2002, Nr. 86-3725; 2011, Nr. 87-4195), kiti
teisės aktai ir šie nuostatai.“
16.2. Išdėstyti 4 punktą taip:
„4. Regioninis parkas tvarkomas pagal regioninio parko tvarkymo planą (planavimo
schemą) ir patvirtintus bendruosius planus, kitus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus
arba saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentus.“
16.3. Išdėstyti 5 punktą taip:
„5. Atkuriant nuosavybės teises pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 65-1558), regioninio parko
žemė, vandens telkiniai ir miškai savininkams perduodami nuosavybėn ribotam tiksliniam
naudojimui. Žemė regioniniame parke parduodama ar nuomojama Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.“
16.4. Išdėstyti 6.6 punktą taip:
„6.6. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose ir
vietose, nustatytose regioninio parko tvarkymo plane (planavimo schemoje);“.
16.5. Išdėstyti 6.7 punktą taip:
„6.7. reglamentuoti ūkinę veiklą ir statybų plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo
planą (planavimo schemą);“.
16.6. Išdėstyti 8 punktą taip:
„8. Regioninio parko žemė valdoma ir naudojama Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.“
16.7. Pripažinti netekusiu galios 9 punktą.
16.8. Išdėstyti 10 punktą taip:
„10. Statiniai projektuojami, statomi, remontuojami ar rekonstruojami pagal teisės
aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, įvertinus vietovės
kraštovaizdžio ypatumus, kultūros vertybių, etnografinius planavimo ir architektūros
savitumus.“
16.9. Išdėstyti 12 punktą taip:
„12. Regioninio parko apsaugą ir tvarkymą organizuoja biudžetinė įstaiga – regioninio
parko direkcija (toliau – Direkcija). Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba). Direkcija
yra juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke.“
16.10. Išdėstyti 13 punktą taip:
„13. Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius (toliau – Direktorius), kurį
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 451708) nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Tarnybos direktorius.“
16.11. Išdėstyti 14 punktą taip:
„14. Direkcijos nuostatus tvirtina Tarnybos direktorius.“
16.12. Išdėstyti 15 punktą taip:
„15. Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą,
organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių
naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko
teritorijoje atitiktų nustatytą parko apsaugos ir naudojimo tvarką, teikia informaciją ir
konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus,
kitus fizinius ir juridinius asmenis, turi kitas Direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas.“
16.13. Išdėstyti 16 punktą taip:
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„16. Tyrimus ir stebėjimus regioniniame parke atlieka Direkcijos valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinius (lankytojų srautų, turizmo,
paslaugų) tyrimus ir stebėjimus atlieka suderinę su Direkcija, kuriai jos nustatyta tvarka teikia
atitinkamų tyrimų ir stebėjimų ataskaitas.“
16.14. Išdėstyti 17 punktą taip:
„17. Prie Direkcijos gali būti sudaroma Jungtinė taryba (toliau – Taryba). Taryba
koordinuoja Direkcijos ir savivaldybių institucijų santykius.“
16.15. Išdėstyti 18 punktą taip:
„18. Tarybos nariai yra Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai, skiriami Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka, Jurbarko, Kauno ir Šakių rajonų savivaldybių merai ir (ar) merų
pavaduotojai jų sutikimu arba kiti savivaldybių tarybų skiriami savivaldybių atstovai. Tarybos
personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius. Į Tarybos posėdžius
kviečiami kitų suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų, bendruomenių atstovai ir
kiti suinteresuoti asmenys.“
16.16. Išdėstyti 19 punktą taip:
„19. Taryba analizuoja regioninio parko būklę ir teikia Direkcijai ir Tarnybai, kitoms
valstybės ir savivaldybių institucijoms atitinkamus pasiūlymus parko teritorijos apsaugos,
naudojimo ir tvarkymo klausimais.“
16.17. Išdėstyti 21 punktą taip:
„21. Regioninio parko steigimo tikslams įgyvendinti, Direkcijos funkcijoms atlikti ir
programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Taip pat gali
būti naudojamos Jurbarko, Kauno ir Šakių rajonų savivaldybių biudžetų, įvairių programų ir
fondų, kitos teisėtai įgytos lėšos.“
16.18. Išdėstyti 23 punktą taip:
„23. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų šių nuostatų 3 ir 4 punktuose
išvardytuose teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose.“
16.19. Išdėstyti 24 punktą taip:
„24. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai negali trukdyti
pažintiniais tikslais lankyti parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų.“
17. Nurodytu nutarimu patvirtintuose Rambyno regioninio parko nuostatuose:
17.1. Išdėstyti 3 punktą taip:
„3. Veiklą regioniniame parke reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin.,
1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos
Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos
Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), kiti įstatymai,
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 243), Rambyno regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas aplinkos ministro 2002 m.
rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 428 (Žin., 2002, Nr. 86-3727; 2011, Nr. 87-4197), kiti teisės
aktai ir šie nuostatai.“
17.2. Išdėstyti 4 punktą taip:
„4. Regioninis parkas tvarkomas pagal regioninio parko tvarkymo planą (planavimo
schemą) ir patvirtintus bendruosius planus, kitus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus
arba saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentus.“
17.3. Išdėstyti 5 punktą taip:
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„5. Atkuriant nuosavybės teises pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 65-1558), regioninio parko
žemė, vandens telkiniai ir miškai savininkams perduodami nuosavybėn ribotam tiksliniam
naudojimui. Žemė regioniniame parke parduodama ar nuomojama Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.“
17.4. Išdėstyti 6.6 punktą taip:
„6.6. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose ir
vietose, nustatytose regioninio parko tvarkymo plane (planavimo schemoje);“.
17.5. Išdėstyti 6.7 punktą taip:
„6.7. reglamentuoti ūkinę veiklą ir statybų plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo
planą (planavimo schemą);“.
17.6. Išdėstyti 8 punktą taip:
„8. Regioninio parko žemė valdoma ir naudojama Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.“
17.7. Pripažinti netekusiu galios 9 punktą.
17.8. Išdėstyti 10 punktą taip:
„10. Statiniai projektuojami, statomi, remontuojami ar rekonstruojami pagal teisės
aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, įvertinus vietovės
kraštovaizdžio ypatumus, kultūros vertybių, etnografinius planavimo ir architektūros
savitumus.“
17.9. Išdėstyti 12 punktą taip:
„12. Regioninio parko apsaugą ir tvarkymą organizuoja biudžetinė įstaiga – regioninio
parko direkcija (toliau – Direkcija). Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba). Direkcija
yra juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke.“
17.10. Išdėstyti 13 punktą taip:
„13. Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius (toliau – Direktorius), kurį
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 451708) nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Tarnybos direktorius.“
17.11. Išdėstyti 14 punktą taip:
„14. Direkcijos nuostatus tvirtina Tarnybos direktorius.“
17.12. Išdėstyti 15 punktą taip:
„15. Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą,
organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių
naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko
teritorijoje atitiktų nustatytą parko apsaugos ir naudojimo tvarką, teikia informaciją ir
konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus,
kitus fizinius ir juridinius asmenis, turi kitas Direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas.“
17.13. Išdėstyti 16 punktą taip:
„16. Tyrimus ir stebėjimus regioniniame parke atlieka Direkcijos valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinius (lankytojų srautų, turizmo,
paslaugų) tyrimus ir stebėjimus atlieka suderinę su Direkcija, kuriai jos nustatyta tvarka teikia
atitinkamų tyrimų ir stebėjimų ataskaitas.“
17.14. Išdėstyti 17 punktą taip:
„17. Prie Direkcijos gali būti sudaroma Jungtinė taryba (toliau – Taryba). Taryba
koordinuoja Direkcijos ir savivaldybės institucijų santykius.“
17.15. Išdėstyti 18 punktą taip:
„18. Tarybos nariai yra Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai, skiriami Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka, Pagėgių savivaldybės meras ir (ar) mero pavaduotojai jų
sutikimu arba kiti savivaldybės tarybos skiriami savivaldybės atstovai. Tarybos personalinę
sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius. Į Tarybos posėdžius kviečiami kitų
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suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų, bendruomenių atstovai ir kiti suinteresuoti
asmenys.“
17.16. Išdėstyti 19 punktą taip:
„19. Taryba analizuoja regioninio parko būklę ir teikia Direkcijai ir Tarnybai, kitoms
valstybės ir savivaldybių institucijoms atitinkamus pasiūlymus parko teritorijos apsaugos,
naudojimo ir tvarkymo klausimais.“
17.17. Išdėstyti 21 punktą taip:
„21. Regioninio parko steigimo tikslams įgyvendinti, Direkcijos funkcijoms atlikti ir
programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Taip pat gali
būti naudojamos Pagėgių savivaldybės biudžeto, įvairių programų ir fondų, kitos teisėtai
įgytos lėšos.“
17.18. Išdėstyti 23 punktą taip:
„23. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų šių nuostatų 3 ir 4 punktuose
išvardytuose teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose.“
17.19. Išdėstyti 24 punktą taip:
„24. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai negali trukdyti
pažintiniais tikslais lankyti parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų.“
18. Nurodytu nutarimu patvirtintuose Salantų regioninio parko nuostatuose:
18.1. Išdėstyti 3 punktą taip:
„3. Veiklą regioniniame parke reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin.,
1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos
Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos
Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), kiti įstatymai,
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 243), Salantų regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas aplinkos ministro 2002 m.
rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 427 (Žin., 2002, Nr. 86-3726; 2011, Nr. 5-170), kiti teisės aktai ir
šie nuostatai.“
18.2. Išdėstyti 4 punktą taip:
„4. Regioninis parkas tvarkomas pagal regioninio parko tvarkymo planą (planavimo
schemą) ir patvirtintus bendruosius planus, kitus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus
arba saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentus.“
18.3. Išdėstyti 5 punktą taip:
„5. Atkuriant nuosavybės teises pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 65-1558), regioninio parko
žemė, vandens telkiniai ir miškai savininkams perduodami nuosavybėn ribotam tiksliniam
naudojimui. Žemė regioniniame parke parduodama ar nuomojama Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.“
18.4. Išdėstyti 6.6 punktą taip:
„6.6. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose ir
vietose, nustatytose regioninio parko tvarkymo plane (planavimo schemoje);“.
18.5. Išdėstyti 6.7 punktą taip:
„6.7. reglamentuoti ūkinę veiklą ir statybų plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo
planą (planavimo schemą);“.
18.6. Išdėstyti 8 punktą taip:
„8. Regioninio parko žemė valdoma ir naudojama Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.“
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18.7. Pripažinti netekusiu galios 9 punktą.
18.8. Išdėstyti 10 punktą taip:
„10. Statiniai projektuojami, statomi, remontuojami ar rekonstruojami pagal teisės
aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, įvertinus vietovės
kraštovaizdžio ypatumus, kultūros vertybių, etnografinius planavimo ir architektūros
savitumus.“
18.9. Išdėstyti 12 punktą taip:
„12. Regioninio parko apsaugą ir tvarkymą organizuoja biudžetinė įstaiga – regioninio
parko direkcija (toliau – Direkcija). Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba). Direkcija
yra juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke.“
18.10. Išdėstyti 13 punktą taip:
„13. Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius (toliau – Direktorius), kurį
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 451708) nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Tarnybos direktorius.“
18.11. Išdėstyti 14 punktą taip:
„14. Direkcijos nuostatus tvirtina Tarnybos direktorius.“
18.12. Išdėstyti 15 punktą taip:
„15. Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą,
organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių
naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko
teritorijoje atitiktų nustatytą parko apsaugos ir naudojimo tvarką, teikia informaciją ir
konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus,
kitus fizinius ir juridinius asmenis, turi kitas Direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas.“
18.13. Išdėstyti 16 punktą taip:
„16. Tyrimus ir stebėjimus regioniniame parke atlieka Direkcijos valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinius (lankytojų srautų, turizmo,
paslaugų) tyrimus ir stebėjimus atlieka suderinę su Direkcija, kuriai jos nustatyta tvarka teikia
atitinkamų tyrimų ir stebėjimų ataskaitas.“
18.14. Išdėstyti 17 punktą taip:
„17. Prie Direkcijos gali būti sudaroma Jungtinė taryba (toliau – Taryba). Taryba
koordinuoja Direkcijos ir savivaldybių institucijų santykius.“
18.15. Išdėstyti 18 punktą taip:
„18. Tarybos nariai yra Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai, skiriami Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka, Kretingos, Plungės ir Skuodo rajonų savivaldybių merai ir (ar)
merų pavaduotojai jų sutikimu arba kiti savivaldybių tarybų skiriami savivaldybių atstovai.
Tarybos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius. Į Tarybos
posėdžius kviečiami kitų suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų, bendruomenių
atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys.“
18.16. Išdėstyti 19 punktą taip:
„19. Taryba analizuoja regioninio parko būklę ir teikia Direkcijai ir Tarnybai, kitoms
valstybės ir savivaldybių institucijoms atitinkamus pasiūlymus parko teritorijos apsaugos,
naudojimo ir tvarkymo klausimais.“
18.17. Išdėstyti 21 punktą taip:
„21. Regioninio parko steigimo tikslams įgyvendinti, Direkcijos funkcijoms atlikti ir
programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Taip pat gali
būti naudojamos Kretingos, Skuodo ir Plungės rajonų savivaldybių biudžetų, įvairių programų
ir fondų, kitos teisėtai įgytos lėšos.“
18.18. Išdėstyti 23 punktą taip:
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„23. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų šių nuostatų 3 ir 4 punktuose
išvardytuose teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose.“
18.19. Išdėstyti 24 punktą taip:
„24. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai negali trukdyti
pažintiniais tikslais lankyti parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų.“
19. Nurodytu nutarimu patvirtintuose Sartų regioninio parko nuostatuose:
19.1. Išdėstyti 3 punktą taip:
„3. Veiklą regioniniame parke reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin.,
1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos
Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos
Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), kiti įstatymai,
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 243), Sartų regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas aplinkos ministro 2002 m.
rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 429 (Žin., 2002, Nr. 86-3728; 2011, Nr. 87-4198), kiti teisės
aktai ir šie nuostatai.“
19.2. Išdėstyti 4 punktą taip:
„4. Regioninis parkas tvarkomas pagal regioninio parko tvarkymo planą (planavimo
schemą) ir patvirtintus bendruosius planus, kitus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus
arba saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentus.“
19.3. Išdėstyti 5 punktą taip:
„5. Atkuriant nuosavybės teises pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 65-1558), regioninio parko
žemė, vandens telkiniai ir miškai savininkams perduodami nuosavybėn ribotam tiksliniam
naudojimui. Žemė regioniniame parke parduodama ar nuomojama Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.“
19.4. Išdėstyti 6.6 punktą taip:
„6.6. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose ir
vietose, nustatytose regioninio parko tvarkymo plane (planavimo schemoje);“.
19.5. Išdėstyti 6.7 punktą taip:
„6.7. reglamentuoti ūkinę veiklą ir statybų plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo
planą (planavimo schemą);“.
19.6. Išdėstyti 8 punktą taip:
„8. Regioninio parko žemė valdoma ir naudojama Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.“
19.7. Pripažinti netekusiu galios 9 punktą.
19.8. Išdėstyti 10 punktą taip:
„10. Statiniai projektuojami, statomi, remontuojami ar rekonstruojami pagal teisės
aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, įvertinus vietovės
kraštovaizdžio ypatumus, kultūros vertybių, etnografinius planavimo ir architektūros
savitumus.“
19.9. Išdėstyti 12 punktą taip:
„12. Regioninio parko apsaugą ir tvarkymą organizuoja biudžetinė įstaiga – regioninio
parko direkcija (toliau – Direkcija). Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba). Direkcija
yra juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke.“
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19.10. Išdėstyti 13 punktą taip:
„13. Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius (toliau – Direktorius), kurį
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 451708) nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Tarnybos direktorius.“
19.11. Išdėstyti 14 punktą taip:
„14. Direkcijos nuostatus tvirtina Tarnybos direktorius.“
19.12. Išdėstyti 15 punktą taip:
„15. Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą,
organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių
naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko
teritorijoje atitiktų nustatytą parko apsaugos ir naudojimo tvarką, teikia informaciją ir
konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus,
kitus fizinius ir juridinius asmenis, turi kitas Direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas.“
19.13. Išdėstyti 16 punktą taip:
„16. Tyrimus ir stebėjimus regioniniame parke atlieka Direkcijos valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinius (lankytojų srautų, turizmo,
paslaugų) tyrimus ir stebėjimus atlieka suderinę su Direkcija, kuriai jos nustatyta tvarka teikia
atitinkamų tyrimų ir stebėjimų ataskaitas.“
19.14. Išdėstyti 17 punktą taip:
„17. Prie Direkcijos gali būti sudaroma Jungtinė taryba (toliau – Taryba). Taryba
koordinuoja Direkcijos ir savivaldybių institucijų santykius.“
19.15. Išdėstyti 18 punktą taip:
„18. Tarybos nariai yra Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai, skiriami Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka, Rokiškio ir Zarasų rajonų savivaldybių merai ir (ar) merų
pavaduotojai jų sutikimu arba kiti savivaldybių tarybų skiriami savivaldybių atstovai. Tarybos
personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius. Į Tarybos posėdžius
kviečiami kitų suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų, bendruomenių atstovai ir
kiti suinteresuoti asmenys.“
19.16. Išdėstyti 19 punktą taip:
„19. Taryba analizuoja regioninio parko būklę ir teikia Direkcijai ir Tarnybai, kitoms
valstybės ir savivaldybių institucijoms atitinkamus pasiūlymus parko teritorijos apsaugos,
naudojimo ir tvarkymo klausimais.“
19.17. Išdėstyti 21 punktą taip:
„21. Regioninio parko steigimo tikslams įgyvendinti, Direkcijos funkcijoms atlikti ir
programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Taip pat gali
būti naudojamos Rokiškio ir Zarasų rajonų savivaldybių biudžetų, įvairių programų ir fondų,
kitos teisėtai įgytos lėšos.“
19.18. Išdėstyti 23 punktą taip:
„23. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų šių nuostatų 3 ir 4 punktuose
išvardytuose teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose.“
19.19. Išdėstyti 24 punktą taip:
„24. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai negali trukdyti
pažintiniais tikslais lankyti parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų.“
20. Nurodytu nutarimu patvirtintuose Sirvėtos regioninio parko nuostatuose:
20.1. Išdėstyti 3 punktą taip:
„3. Veiklą regioniniame parke reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin.,
1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos
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Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos
Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), kiti įstatymai,
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 243), Sirvėtos regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas aplinkos ministro 2002 m.
rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 430 (Žin., 2002, Nr. 86-3729; 2011, Nr. 87-4199), kiti teisės
aktai ir šie nuostatai.“
20.2. Išdėstyti 4 punktą taip:
„4. Regioninis parkas tvarkomas pagal regioninio parko tvarkymo planą (planavimo
schemą) ir patvirtintus bendruosius planus, kitus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus
arba saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentus.“
20.3. Išdėstyti 5 punktą taip:
„5. Atkuriant nuosavybės teises pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 65-1558), regioninio parko
žemė, vandens telkiniai ir miškai savininkams perduodami nuosavybėn ribotam tiksliniam
naudojimui. Žemė regioniniame parke parduodama ar nuomojama Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.“
20.4. Išdėstyti 6.6 punktą taip:
„6.6. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose ir
vietose, nustatytose regioninio parko tvarkymo plane (planavimo schemoje);“.
20.5. Išdėstyti 6.7 punktą taip:
„6.7. reglamentuoti ūkinę veiklą ir statybų plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo
planą (planavimo schemą);“.
20.6. Išdėstyti 8 punktą taip:
„8. Regioninio parko žemė valdoma ir naudojama Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.“
20.7. Pripažinti netekusiu galios 9 punktą.
20.8. Išdėstyti 10 punktą taip:
„10. Statiniai projektuojami, statomi, remontuojami ar rekonstruojami pagal teisės
aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, įvertinus vietovės
kraštovaizdžio ypatumus, kultūros vertybių, etnografinius planavimo ir architektūros
savitumus.“
20.9. Išdėstyti 12 punktą taip:
„12. Regioninio parko apsaugą ir tvarkymą organizuoja biudžetinė įstaiga – regioninio
parko direkcija (toliau – Direkcija). Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba). Direkcija
yra juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke.“
20.10. Išdėstyti 13 punktą taip:
„13. Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius (toliau – Direktorius), kurį
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 451708) nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Tarnybos direktorius.“
20.11. Išdėstyti 14 punktą taip:
„14. Direkcijos nuostatus tvirtina Tarnybos direktorius.“
20.12. Išdėstyti 15 punktą taip:
„15. Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą,
organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių
naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko
teritorijoje atitiktų nustatytą parko apsaugos ir naudojimo tvarką, teikia informaciją ir
konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus,
kitus fizinius ir juridinius asmenis, turi kitas Direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas.“
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20.13. Išdėstyti 16 punktą taip:
„16. Tyrimus ir stebėjimus regioniniame parke atlieka Direkcijos valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinius (lankytojų srautų, turizmo,
paslaugų) tyrimus ir stebėjimus atlieka suderinę su Direkcija, kuriai jos nustatyta tvarka teikia
atitinkamų tyrimų ir stebėjimų ataskaitas.“
20.14. Išdėstyti 17 punktą taip:
„17. Prie Direkcijos gali būti sudaroma Jungtinė taryba (toliau – Taryba). Taryba
koordinuoja Direkcijos ir savivaldybių institucijų santykius.“
20.15. Išdėstyti 18 punktą taip:
„18. Tarybos nariai yra Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai, skiriami Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka, Švenčionių ir Ignalinos rajonų savivaldybių merai ir (ar) merų
pavaduotojai jų sutikimu arba kiti savivaldybių tarybų skiriami savivaldybių atstovai. Tarybos
personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius. Į Tarybos posėdžius
kviečiami kitų suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų, bendruomenių atstovai ir
kiti suinteresuoti asmenys.“
20.16. Išdėstyti 19 punktą taip:
„19. Taryba analizuoja regioninio parko būklę ir teikia Direkcijai ir Tarnybai, kitoms
valstybės ir savivaldybių institucijoms atitinkamus pasiūlymus parko teritorijos apsaugos,
naudojimo ir tvarkymo klausimais.“
20.17. Išdėstyti 21 punktą taip:
„21. Regioninio parko steigimo tikslams įgyvendinti, Direkcijos funkcijoms atlikti ir
programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Taip pat gali
būti naudojamos Ignalinos ir Švenčionių rajonų savivaldybių biudžetų, įvairių programų ir
fondų, kitos teisėtai įgytos lėšos.“
20.18. Išdėstyti 23 punktą taip:
„23. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų šių nuostatų 3 ir 4 punktuose
išvardytuose teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose.“
20.19. Išdėstyti 24 punktą taip:
„24. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai negali trukdyti
pažintiniais tikslais lankyti parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų.“
21. Nurodytu nutarimu patvirtintuose Tytuvėnų regioninio parko nuostatuose:
21.1. Išdėstyti 3 punktą taip:
„3. Veiklą regioniniame parke reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin.,
1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos
Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos
Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), kiti įstatymai,
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 243), Tytuvėnų regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas aplinkos ministro 2002 m.
rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 431 (Žin., 2002, Nr. 86-3730; 2011, Nr. 99-4662), kiti teisės
aktai ir šie nuostatai.“
21.2. Išdėstyti 4 punktą taip:
„4. Regioninis parkas tvarkomas pagal regioninio parko tvarkymo planą (planavimo
schemą) ir patvirtintus bendruosius planus, kitus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus
arba saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentus.“

35

21.3. Išdėstyti 5 punktą taip:
„5. Atkuriant nuosavybės teises pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 65-1558), regioninio parko
žemė, vandens telkiniai ir miškai savininkams perduodami nuosavybėn ribotam tiksliniam
naudojimui. Žemė regioniniame parke parduodama ar nuomojama Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.“
21.4. Išdėstyti 6.6 punktą taip:
„6.6. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose ir
vietose, nustatytose regioninio parko tvarkymo plane (planavimo schemoje);“.
21.5. Išdėstyti 6.7 punktą taip:
„6.7. reglamentuoti ūkinę veiklą ir statybų plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo
planą (planavimo schemą);“.
21.6. Išdėstyti 8 punktą taip:
„8. Regioninio parko žemė valdoma ir naudojama Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.“
21.7. Pripažinti netekusiu galios 9 punktą.
21.8. Išdėstyti 10 punktą taip:
„10. Statiniai projektuojami, statomi, remontuojami ar rekonstruojami pagal teisės
aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, įvertinus vietovės
kraštovaizdžio ypatumus, kultūros vertybių, etnografinius planavimo ir architektūros
savitumus.“
21.9. Išdėstyti 12 punktą taip:
„12. Regioninio parko apsaugą ir tvarkymą organizuoja biudžetinė įstaiga – regioninio
parko direkcija (toliau – Direkcija). Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba). Direkcija
yra juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke.“
21.10. Išdėstyti 13 punktą taip:
„13. Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius (toliau – Direktorius), kurį
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 451708) nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Tarnybos direktorius.“
21.11. Išdėstyti 14 punktą taip:
„14. Direkcijos nuostatus tvirtina Tarnybos direktorius.“
21.12. Išdėstyti 15 punktą taip:
„15. Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą,
organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių
naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko
teritorijoje atitiktų nustatytą parko apsaugos ir naudojimo tvarką, teikia informaciją ir
konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus,
kitus fizinius ir juridinius asmenis, turi kitas Direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas.“
21.13. Išdėstyti 16 punktą taip:
„16. Tyrimus ir stebėjimus regioniniame parke atlieka Direkcijos valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinius (lankytojų srautų, turizmo,
paslaugų) tyrimus ir stebėjimus atlieka suderinę su Direkcija, kuriai jos nustatyta tvarka teikia
atitinkamų tyrimų ir stebėjimų ataskaitas.“
21.14. Išdėstyti 17 punktą taip:
„17. Prie Direkcijos gali būti sudaroma Jungtinė taryba (toliau – Taryba). Taryba
koordinuoja Direkcijos ir savivaldybių institucijų santykius.“
21.15. Išdėstyti 18 punktą taip:
„18. Tarybos nariai yra Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai, skiriami Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka, Kelmės ir Raseinių rajonų savivaldybių merai ir (ar) merų
pavaduotojai jų sutikimu arba kiti savivaldybių tarybų skiriami savivaldybių atstovai. Tarybos
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personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius. Į Tarybos posėdžius
kviečiami kitų suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų, bendruomenių atstovai ir
kiti suinteresuoti asmenys.“
21.16. Išdėstyti 19 punktą taip:
„19. Taryba analizuoja regioninio parko būklę ir teikia Direkcijai ir Tarnybai, kitoms
valstybės ir savivaldybių institucijoms atitinkamus pasiūlymus parko teritorijos apsaugos,
naudojimo ir tvarkymo klausimais.“
21.17. Išdėstyti 21 punktą taip:
„21. Regioninio parko steigimo tikslams įgyvendinti, Direkcijos funkcijoms atlikti ir
programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Taip pat gali
būti naudojamos Kelmės ir Raseinių rajonų savivaldybių biudžetų, įvairių programų ir fondų,
kitos teisėtai įgytos lėšos.“
21.18. Išdėstyti 23 punktą taip:
„23. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų šių nuostatų 3 ir 4 punktuose
išvardytuose teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose.“
21.19. Išdėstyti 24 punktą taip:
„24. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai negali trukdyti
pažintiniais tikslais lankyti parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų.“
22. Nurodytu nutarimu patvirtintuose Varnių regioninio parko nuostatuose:
22.1. Išdėstyti 3 punktą taip:
„3. Veiklą regioniniame parke reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin.,
1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos
Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos
Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), kiti įstatymai,
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 243), Varnių regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas aplinkos ministro 2002 m.
rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 432 (Žin., 2002, Nr. 86-3731; 2010, Nr. 93-4919), kiti teisės
aktai ir šie nuostatai.“
22.2. Išdėstyti 4 punktą taip:
„4. Regioninis parkas tvarkomas pagal regioninio parko tvarkymo planą (planavimo
schemą) ir patvirtintus bendruosius planus, kitus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus
arba saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentus.“
22.3. Išdėstyti 5 punktą taip:
„5. Atkuriant nuosavybės teises pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 65-1558), regioninio parko
žemė, vandens telkiniai ir miškai savininkams perduodami nuosavybėn ribotam tiksliniam
naudojimui. Žemė regioniniame parke parduodama ar nuomojama Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.“
22.4. Išdėstyti 6.6 punktą taip:
„6.6. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose ir
vietose, nustatytose regioninio parko tvarkymo plane (planavimo schemoje);“.
22.5. Išdėstyti 6.7 punktą taip:
„6.7. reglamentuoti ūkinę veiklą ir statybų plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo
planą (planavimo schemą);“.
22.6. Išdėstyti 8 punktą taip:
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„8. Regioninio parko žemė valdoma ir naudojama Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.“
22.7. Pripažinti netekusiu galios 9 punktą.
22.8. Išdėstyti 10 punktą taip:
„10. Statiniai projektuojami, statomi, remontuojami ar rekonstruojami pagal teisės
aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, įvertinus vietovės
kraštovaizdžio ypatumus, kultūros vertybių, etnografinius planavimo ir architektūros
savitumus.“
22.9. Išdėstyti 12 punktą taip:
„12. Regioninio parko apsaugą ir tvarkymą organizuoja biudžetinė įstaiga – regioninio
parko direkcija (toliau – Direkcija). Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba). Direkcija
yra juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke.“
22.10. Išdėstyti 13 punktą taip:
„13. Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius (toliau – Direktorius), kurį
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 451708) nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Tarnybos direktorius.“
22.11. Išdėstyti 14 punktą taip:
„14. Direkcijos nuostatus tvirtina Tarnybos direktorius.“
22.12. Išdėstyti 15 punktą taip:
„15. Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą,
organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių
naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko
teritorijoje atitiktų nustatytą parko apsaugos ir naudojimo tvarką, teikia informaciją ir
konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus,
kitus fizinius ir juridinius asmenis, turi kitas Direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas.“
22.13. Išdėstyti 16 punktą taip:
„16. Tyrimus ir stebėjimus regioniniame parke atlieka Direkcijos valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinius (lankytojų srautų, turizmo,
paslaugų) tyrimus ir stebėjimus atlieka suderinę su Direkcija, kuriai jos nustatyta tvarka teikia
atitinkamų tyrimų ir stebėjimų ataskaitas.“
22.14. Išdėstyti 17 punktą taip:
„17. Prie Direkcijos gali būti sudaroma Jungtinė taryba (toliau – Taryba). Taryba
koordinuoja Direkcijos ir savivaldybių institucijų santykius.“
22.15. Išdėstyti 18 punktą taip:
„18. Tarybos nariai yra Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai, skiriami Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka, Kelmės, Šilalės ir Telšių rajonų savivaldybių merai ir (ar) merų
pavaduotojai jų sutikimu arba kiti savivaldybių tarybų skiriami savivaldybių atstovai. Tarybos
personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius. Į Tarybos posėdžius
kviečiami kitų suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų, bendruomenių atstovai ir
kiti suinteresuoti asmenys.“
22.16. Išdėstyti 19 punktą taip:
„19. Taryba analizuoja regioninio parko būklę ir teikia Direkcijai ir Tarnybai, kitoms
valstybės ir savivaldybių institucijoms atitinkamus pasiūlymus parko teritorijos apsaugos,
naudojimo ir tvarkymo klausimais.“
22.17. Išdėstyti 21 punktą taip:
„21. Regioninio parko steigimo tikslams įgyvendinti, Direkcijos funkcijoms atlikti ir
programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Taip pat gali
būti naudojamos Kelmės, Šilalės ir Telšių rajonų savivaldybių biudžetų, įvairių programų ir
fondų, kitos teisėtai įgytos lėšos.“
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22.18. Išdėstyti 23 punktą taip:
„23. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų šių nuostatų 3 ir 4 punktuose
išvardytuose teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose.“
22.19. Išdėstyti 24 punktą taip:
„24. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai negali trukdyti
pažintiniais tikslais lankyti parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų.“
23. Nurodytu nutarimu patvirtintuose Veisiejų regioninio parko nuostatuose:
23.1. Išdėstyti 3 punktą taip:
„3. Veiklą regioniniame parke reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin.,
1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos
Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos
Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), kiti įstatymai,
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 243), Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas aplinkos ministro 2002 m.
rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 433 (Žin., 2002, Nr. 86-3732; 2011, Nr. 87-4200), kiti teisės
aktai ir šie nuostatai.“
23.2. Išdėstyti 4 punktą taip:
„4. Regioninis parkas tvarkomas pagal regioninio parko tvarkymo planą (planavimo
schemą) ir patvirtintus bendruosius planus, kitus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus
arba saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentus.“
23.3. Išdėstyti 5 punktą taip:
„5. Atkuriant nuosavybės teises pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 65-1558), regioninio parko
žemė, vandens telkiniai ir miškai savininkams perduodami nuosavybėn ribotam tiksliniam
naudojimui. Žemė regioniniame parke parduodama ar nuomojama Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.“
23.4. Išdėstyti 6.6 punktą taip:
„6.6. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose ir
vietose, nustatytose regioninio parko tvarkymo plane (planavimo schemoje);“.
23.5. Išdėstyti 6.7 punktą taip:
„6.7. reglamentuoti ūkinę veiklą ir statybų plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo
planą (planavimo schemą);“.
23.6. Išdėstyti 8 punktą taip:
„8. Regioninio parko žemė valdoma ir naudojama Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.“
23.7. Pripažinti netekusiu galios 9 punktą.
23.8. Išdėstyti 10 punktą taip:
„10. Statiniai projektuojami, statomi, remontuojami ar rekonstruojami pagal teisės
aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, įvertinus vietovės
kraštovaizdžio ypatumus, kultūros vertybių, etnografinius planavimo ir architektūros
savitumus.“
23.9. Išdėstyti 12 punktą taip:
„12. Regioninio parko apsaugą ir tvarkymą organizuoja biudžetinė įstaiga – regioninio
parko direkcija (toliau – Direkcija). Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba). Direkcija
yra juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke.“
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23.10. Išdėstyti 13 punktą taip:
„13. Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius (toliau – Direktorius), kurį
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 451708) nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Tarnybos direktorius.“
23.11. Išdėstyti 14 punktą taip:
„14. Direkcijos nuostatus tvirtina Tarnybos direktorius.“
23.12. Išdėstyti 15 punktą taip:
„15. Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą,
organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių
naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko
teritorijoje atitiktų nustatytą parko apsaugos ir naudojimo tvarką, teikia informaciją ir
konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus,
kitus fizinius ir juridinius asmenis, turi kitas Direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas.“
23.13. Išdėstyti 16 punktą taip:
„16. Tyrimus ir stebėjimus regioniniame parke atlieka Direkcijos valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinius (lankytojų srautų, turizmo,
paslaugų) tyrimus ir stebėjimus atlieka suderinę su Direkcija, kuriai jos nustatyta tvarka teikia
atitinkamų tyrimų ir stebėjimų ataskaitas.“
23.14. Išdėstyti 17 punktą taip:
„17. Prie Direkcijos gali būti sudaroma Jungtinė taryba (toliau – Taryba). Taryba
koordinuoja Direkcijos ir savivaldybės institucijų santykius.“
23.15. Išdėstyti 18 punktą taip:
„18. Tarybos nariai yra Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai, skiriami Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka, Lazdijų rajono savivaldybės meras ir (ar) mero pavaduotojai jų
sutikimu arba kiti savivaldybės tarybos skiriami savivaldybės atstovai. Tarybos personalinę
sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius. Į Tarybos posėdžius kviečiami kitų
suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų, bendruomenių atstovai ir kiti suinteresuoti
asmenys.“
23.16. Išdėstyti 19 punktą taip:
„19. Taryba analizuoja regioninio parko būklę ir teikia Direkcijai ir Tarnybai, kitoms
valstybės ir savivaldybių institucijoms atitinkamus pasiūlymus parko teritorijos apsaugos,
naudojimo ir tvarkymo klausimais.“
23.17. Išdėstyti 21 punktą taip:
„21. Regioninio parko steigimo tikslams įgyvendinti, Direkcijos funkcijoms atlikti ir
programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Taip pat gali
būti naudojamos Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto, įvairių programų ir fondų, kitos
teisėtai įgytos lėšos.“
23.18. Išdėstyti 23 punktą taip:
„23. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų šių nuostatų 3 ir 4 punktuose
išvardytuose teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose.“
23.19. Išdėstyti 24 punktą taip:
„24. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai negali trukdyti
pažintiniais tikslais lankyti parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų.“
24. Nurodytu nutarimu patvirtintuose Ventos regioninio parko nuostatuose:
24.1. Išdėstyti 3 punktą taip:
„3. Veiklą regioniniame parke reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin.,
1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos
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Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos
Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), kiti įstatymai,
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 243), Ventos regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas aplinkos ministro 2002 m.
rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 434 (Žin., 2002, Nr. 86-3733; 2011, Nr. 99-4663), kiti teisės
aktai ir šie nuostatai.“
24.2. Išdėstyti 4 punktą taip:
„4. Regioninis parkas tvarkomas pagal regioninio parko tvarkymo planą (planavimo
schemą) ir patvirtintus bendruosius planus, kitus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus
arba saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentus.“
24.3. Išdėstyti 5 punktą taip:
„5. Atkuriant nuosavybės teises pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 65-1558), regioninio parko
žemė, vandens telkiniai ir miškai savininkams perduodami nuosavybėn ribotam tiksliniam
naudojimui. Žemė regioniniame parke parduodama ar nuomojama Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.“
24.4. Išdėstyti 6.6 punktą taip:
„6.6. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose ir
vietose, nustatytose regioninio parko tvarkymo plane (planavimo schemoje);“.
24.5. Išdėstyti 6.7 punktą taip:
„6.7. reglamentuoti ūkinę veiklą ir statybų plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo
planą (planavimo schemą);“.
24.6. Išdėstyti 8 punktą taip:
„8. Regioninio parko žemė valdoma ir naudojama Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.“
24.7. Pripažinti netekusiu galios 9 punktą.
24.8. Išdėstyti 10 punktą taip:
„10. Statiniai projektuojami, statomi, remontuojami ar rekonstruojami pagal teisės
aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, įvertinus vietovės
kraštovaizdžio ypatumus, kultūros vertybių, etnografinius planavimo ir architektūros
savitumus.“
24.9. Išdėstyti 12 punktą taip:
„12. Regioninio parko apsaugą ir tvarkymą organizuoja biudžetinė įstaiga – regioninio
parko direkcija (toliau – Direkcija). Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba). Direkcija
yra juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke.“
24.10. Išdėstyti 13 punktą taip:
„13. Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius (toliau – Direktorius), kurį
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 451708) nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Tarnybos direktorius.“
24.11. Išdėstyti 14 punktą taip:
„14. Direkcijos nuostatus tvirtina Tarnybos direktorius.“
24.12. Išdėstyti 15 punktą taip:
„15. Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą,
organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių
naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko
teritorijoje atitiktų nustatytą parko apsaugos ir naudojimo tvarką, teikia informaciją ir
konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus,
kitus fizinius ir juridinius asmenis, turi kitas Direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas.“
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24.13. Išdėstyti 16 punktą taip:
„16. Tyrimus ir stebėjimus regioniniame parke atlieka Direkcijos valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinius (lankytojų srautų, turizmo,
paslaugų) tyrimus ir stebėjimus atlieka suderinę su Direkcija, kuriai jos nustatyta tvarka teikia
atitinkamų tyrimų ir stebėjimų ataskaitas.“
24.14. Išdėstyti 17 punktą taip:
„17. Prie Direkcijos gali būti sudaroma Jungtinė taryba (toliau – Taryba). Taryba
koordinuoja Direkcijos ir savivaldybių institucijų santykius.“
24.15. Išdėstyti 18 punktą taip:
„18. Tarybos nariai yra Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai, skiriami Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka, Akmenės, Mažeikių ir Šiaulių rajonų savivaldybių merai ir (ar)
merų pavaduotojai jų sutikimu arba kiti savivaldybių tarybų skiriami savivaldybių atstovai.
Tarybos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius. Į Tarybos
posėdžius kviečiami kitų suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų, bendruomenių
atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys.“
24.16. Išdėstyti 19 punktą taip:
„19. Taryba analizuoja regioninio parko būklę ir teikia Direkcijai ir Tarnybai, kitoms
valstybės ir savivaldybių institucijoms atitinkamus pasiūlymus parko teritorijos apsaugos,
naudojimo ir tvarkymo klausimais.“
24.17. Išdėstyti 21 punktą taip:
„21. Regioninio parko steigimo tikslams įgyvendinti, Direkcijos funkcijoms atlikti ir
programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Taip pat gali
būti naudojamos Akmenės, Mažeikių ir Šiaulių rajonų savivaldybių biudžetų, įvairių
programų ir fondų, kitos teisėtai įgytos lėšos.“
24.18. Išdėstyti 23 punktą taip:
„23. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų šių nuostatų 3 ir 4 punktuose
išvardytuose teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose.“
24.19. Išdėstyti 24 punktą taip:
„24. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai negali trukdyti
pažintiniais tikslais lankyti parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų.“
25. Nurodytu nutarimu patvirtintuose Vištyčio regioninio parko nuostatuose:
25.1. Išdėstyti 3 punktą taip:
„3. Veiklą regioniniame parke reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin.,
1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos
Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos
Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), kiti įstatymai,
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 243), Vištyčio regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas aplinkos ministro 2002 m.
rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 435 (Žin., 2002, Nr. 86-3734; 2011, Nr. 99-4664), kiti teisės
aktai ir šie nuostatai.“
25.2. Išdėstyti 4 punktą taip:
„4. Regioninis parkas tvarkomas pagal regioninio parko tvarkymo planą (planavimo
schemą) ir patvirtintus bendruosius planus, kitus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus
arba saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentus.“
25.3. Išdėstyti 5 punktą taip:
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„5. Atkuriant nuosavybės teises pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 65-1558), regioninio parko
žemė, vandens telkiniai ir miškai savininkams perduodami nuosavybėn ribotam tiksliniam
naudojimui. Žemė regioniniame parke parduodama ar nuomojama Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.“
25.4. Išdėstyti 6.6 punktą taip:
„6.6. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose ir
vietose, nustatytose regioninio parko tvarkymo plane (planavimo schemoje);“.
25.5. Išdėstyti 6.7 punktą taip:
„6.7. reglamentuoti ūkinę veiklą ir statybų plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo
planą (planavimo schemą);“.
25.6. Išdėstyti 8 punktą taip:
„8. Regioninio parko žemė valdoma ir naudojama Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.“
25.7. Pripažinti netekusiu galios 9 punktą.
25.8. Išdėstyti 10 punktą taip:
„10. Statiniai projektuojami, statomi, remontuojami ar rekonstruojami pagal teisės
aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, įvertinus vietovės
kraštovaizdžio ypatumus, kultūros vertybių, etnografinius planavimo ir architektūros
savitumus.“
25.9. Išdėstyti 12 punktą taip:
„12. Regioninio parko apsaugą ir tvarkymą organizuoja biudžetinė įstaiga – regioninio
parko direkcija (toliau – Direkcija). Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba). Direkcija
yra juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke.“
25.10. Išdėstyti 13 punktą taip:
„13. Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius (toliau – Direktorius), kurį
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 451708) nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Tarnybos direktorius.“
25.11. Išdėstyti 14 punktą taip:
„14. Direkcijos nuostatus tvirtina Tarnybos direktorius.“
25.12. Išdėstyti 15 punktą taip:
„15. Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą,
organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių
naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko
teritorijoje atitiktų nustatytą parko apsaugos ir naudojimo tvarką, teikia informaciją ir
konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus,
kitus fizinius ir juridinius asmenis, turi kitas Direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas.“
25.13. Išdėstyti 16 punktą taip:
„16. Tyrimus ir stebėjimus regioniniame parke atlieka Direkcijos valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinius (lankytojų srautų, turizmo,
paslaugų) tyrimus ir stebėjimus atlieka suderinę su Direkcija, kuriai jos nustatyta tvarka teikia
atitinkamų tyrimų ir stebėjimų ataskaitas.“
25.14. Išdėstyti 17 punktą taip:
„17. Prie Direkcijos gali būti sudaroma Jungtinė taryba (toliau – Taryba). Taryba
koordinuoja Direkcijos ir savivaldybės institucijų santykius.“
25.15. Išdėstyti 18 punktą taip:
„18. Tarybos nariai yra Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai, skiriami Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka, Vilkaviškio rajono savivaldybės meras ir (ar) mero pavaduotojai
jų sutikimu arba kiti savivaldybės tarybos skiriami savivaldybės atstovai. Tarybos personalinę
sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius. Į Tarybos posėdžius kviečiami kitų
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suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų, bendruomenių atstovai ir kiti suinteresuoti
asmenys.“
25.16. Išdėstyti 19 punktą taip:
„19. Taryba analizuoja regioninio parko būklę ir teikia Direkcijai ir Tarnybai, kitoms
valstybės ir savivaldybių institucijoms atitinkamus pasiūlymus parko teritorijos apsaugos,
naudojimo ir tvarkymo klausimais.“
25.17. Išdėstyti 21 punktą taip:
„21. Regioninio parko steigimo tikslams įgyvendinti, Direkcijos funkcijoms atlikti ir
programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Taip pat gali
būti naudojamos Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto, įvairių programų ir fondų, kitos
teisėtai įgytos lėšos.“
25.18. Išdėstyti 23 punktą taip:
„23. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų šių nuostatų 3 ir 4 punktuose
išvardytuose teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose.“
25.19. Išdėstyti 24 punktą taip:
„24. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai negali trukdyti
pažintiniais tikslais lankyti parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų.“
26. Nurodytu nutarimu patvirtintuose Žagarės regioninio parko nuostatuose:
26.1. Išdėstyti 3 punktą taip:
„3. Veiklą regioniniame parke reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin.,
1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos
Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos
Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), kiti įstatymai,
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 243), Žagarės regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas aplinkos ministro 2002 m.
rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 436 (Žin., 2002, Nr. 86-3735; 2011, Nr. 99-4665), kiti teisės
aktai ir šie nuostatai.“
26.2. Išdėstyti 4 punktą taip:
„4. Regioninis parkas tvarkomas pagal regioninio parko tvarkymo planą (planavimo
schemą) ir patvirtintus bendruosius planus, kitus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus
arba saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentus.“
26.3. Išdėstyti 5 punktą taip:
„5. Atkuriant nuosavybės teises pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 65-1558), regioninio parko
žemė, vandens telkiniai ir miškai savininkams perduodami nuosavybėn ribotam tiksliniam
naudojimui. Žemė regioniniame parke parduodama ar nuomojama Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.“
26.4. Išdėstyti 6.6 punktą taip:
„6.6. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose ir
vietose, nustatytose regioninio parko tvarkymo plane (planavimo schemoje);“.
26.5. Išdėstyti 6.7 punktą taip:
„6.7. reglamentuoti ūkinę veiklą ir statybų plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo
planą (planavimo schemą);“.
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26.6. Išdėstyti 8 punktą taip:
„8. Regioninio parko žemė valdoma ir naudojama Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.“
26.7. Pripažinti netekusiu galios 9 punktą.
26.8. Išdėstyti 10 punktą taip:
„10. Statiniai projektuojami, statomi, remontuojami ar rekonstruojami pagal teisės
aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, įvertinus vietovės
kraštovaizdžio ypatumus, kultūros vertybių, etnografinius planavimo ir architektūros
savitumus.“
26.9. Išdėstyti 12 punktą taip:
„12. Regioninio parko apsaugą ir tvarkymą organizuoja biudžetinė įstaiga – regioninio
parko direkcija (toliau – Direkcija). Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba). Direkcija
yra juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke.“
26.10. Išdėstyti 13 punktą taip:
„13. Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius (toliau – Direktorius), kurį
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 451708) nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Tarnybos direktorius.“
26.11. Išdėstyti 14 punktą taip:
„14. Direkcijos nuostatus tvirtina Tarnybos direktorius.“
26.12. Išdėstyti 15 punktą taip:
„15. Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą,
organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių
naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko
teritorijoje atitiktų nustatytą parko apsaugos ir naudojimo tvarką, teikia informaciją ir
konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus,
kitus fizinius ir juridinius asmenis, turi kitas Direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas.“
26.13. Išdėstyti 16 punktą taip:
„16. Tyrimus ir stebėjimus regioniniame parke atlieka Direkcijos valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinius (lankytojų srautų, turizmo,
paslaugų) tyrimus ir stebėjimus atlieka suderinę su Direkcija, kuriai jos nustatyta tvarka teikia
atitinkamų tyrimų ir stebėjimų ataskaitas.“
26.14. Išdėstyti 17 punktą taip:
„17. Prie Direkcijos gali būti sudaroma Jungtinė taryba (toliau – Taryba). Taryba
koordinuoja Direkcijos ir savivaldybės institucijų santykius.“
26.15. Išdėstyti 18 punktą taip:
„18. Tarybos nariai yra Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai, skiriami Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka, Joniškio rajono savivaldybės meras ir (ar) mero pavaduotojas jų
sutikimu arba kiti savivaldybės tarybos skiriami savivaldybės atstovai. Tarybos personalinę
sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius. Į Tarybos posėdžius kviečiami kitų
suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų, bendruomenių atstovai ir kiti suinteresuoti
asmenys.“
26.16. Išdėstyti 19 punktą taip:
„19. Taryba analizuoja regioninio parko būklę ir teikia Direkcijai ir Tarnybai, kitoms
valstybės ir savivaldybių institucijoms atitinkamus pasiūlymus parko teritorijos apsaugos,
naudojimo ir tvarkymo klausimais.“
26.17. Išdėstyti 21 punktą taip:
„21. Regioninio parko steigimo tikslams įgyvendinti, Direkcijos funkcijoms atlikti ir
programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Taip pat gali
būti naudojamos Joniškio rajono savivaldybės biudžeto, įvairių programų ir fondų, kitos
teisėtai įgytos lėšos.“
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26.18. Išdėstyti 23 punktą taip:
„23. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų šių nuostatų 3 ir 4 punktuose
išvardytuose teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose.“
26.19. Išdėstyti 24 punktą taip:
„24. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai negali trukdyti
pažintiniais tikslais lankyti parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų.“
27. Nurodytu nutarimu patvirtintuose Dieveniškių istorinio regioninio parko
nuostatuose:
27.1. Išdėstyti 3 punktą taip:
„3. Veiklą regioniniame parke reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin.,
1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos
Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos
Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), kiti įstatymai,
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 243), Dieveniškių istorinio regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas aplinkos
ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 441 (Žin., 2002, Nr. 87-3757; 2008, Nr. 381412), kiti teisės aktai ir šie nuostatai.“
27.2. Išdėstyti 4 punktą taip:
„4. Regioninis parkas tvarkomas pagal regioninio parko tvarkymo planą (planavimo
schemą) ir patvirtintus bendruosius planus, kitus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus
arba saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentus.“
27.3. Išdėstyti 5 punktą taip:
„5. Atkuriant nuosavybės teises pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 65-1558), regioninio parko
žemė, vandens telkiniai ir miškai savininkams perduodami nuosavybėn ribotam tiksliniam
naudojimui. Žemė regioniniame parke parduodama ar nuomojama Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.“
27.4. Išdėstyti 6.5 punktą taip:
„6.5. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose ir
vietose, nustatytose regioninio parko tvarkymo plane (planavimo schemoje);“.
27.5. Išdėstyti 6.6 punktą taip:
„6.6. reglamentuoti ūkinę veiklą ir statybų plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo
planą (planavimo schemą);“.
27.6. Išdėstyti 8 punktą taip:
„8. Regioninio parko žemė valdoma ir naudojama Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.“
27.7. Pripažinti netekusiu galios 9 punktą.
27.8. Išdėstyti 10 punktą taip:
„10. Statiniai projektuojami, statomi, remontuojami ar rekonstruojami pagal teisės
aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, įvertinus vietovės
kraštovaizdžio ypatumus, kultūros vertybių, etnografinius planavimo ir architektūros
savitumus.“
27.9. Išdėstyti 12 punktą taip:
„12. Regioninio parko apsaugą ir tvarkymą organizuoja biudžetinė įstaiga – regioninio
parko direkcija (toliau – Direkcija). Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina
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Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba). Direkcija
yra juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke.“
27.10. Išdėstyti 13 punktą taip:
„13. Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius (toliau – Direktorius), kurį
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 451708) nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Tarnybos direktorius.“
27.11. Išdėstyti 14 punktą taip:
„14. Direkcijos nuostatus tvirtina Tarnybos direktorius.“
27.12. Išdėstyti 15 punktą taip:
„15. Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą,
organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių
naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko
teritorijoje atitiktų nustatytą parko apsaugos ir naudojimo tvarką, teikia informaciją ir
konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus,
kitus fizinius ir juridinius asmenis, turi kitas Direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas.“
27.13. Išdėstyti 16 punktą taip:
„16. Tyrimus ir stebėjimus regioniniame parke atlieka Direkcijos valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinius (lankytojų srautų, turizmo,
paslaugų) tyrimus ir stebėjimus atlieka suderinę su Direkcija, kuriai jos nustatyta tvarka teikia
atitinkamų tyrimų ir stebėjimų ataskaitas.“
27.14. Išdėstyti 17 punktą taip:
„17. Prie Direkcijos gali būti sudaroma Jungtinė taryba (toliau – Taryba). Taryba
koordinuoja Direkcijos ir savivaldybės institucijų santykius.“
27.15. Išdėstyti 18 punktą taip:
„18. Tarybos nariai yra Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai, skiriami Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka, Šalčininkų rajono savivaldybės meras ir (ar) mero pavaduotojai
jų sutikimu arba kiti savivaldybės tarybos skiriami savivaldybės atstovai. Tarybos personalinę
sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius. Į Tarybos posėdžius kviečiami kitų
suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų, bendruomenių atstovai ir kiti suinteresuoti
asmenys.“
27.16. Išdėstyti 19 punktą taip:
„19. Taryba analizuoja regioninio parko būklę ir teikia Direkcijai ir Tarnybai, kitoms
valstybės ir savivaldybių institucijoms atitinkamus pasiūlymus parko teritorijos apsaugos,
naudojimo ir tvarkymo klausimais.“
27.17. Išdėstyti 21 punktą taip:
„21. Regioninio parko steigimo tikslams įgyvendinti, Direkcijos funkcijoms atlikti ir
programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Taip pat gali
būti naudojamos Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto, įvairių programų ir fondų, kitos
teisėtai įgytos lėšos.“
27.18. Išdėstyti 23 punktą taip:
„23. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų šių nuostatų 3 ir 4 punktuose
išvardytuose teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose.“
27.19. Išdėstyti 24 punktą taip:
„24. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai negali trukdyti
pažintiniais tikslais lankyti parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų.“
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