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Statybos ir architektūros teismo ekspertų sąjunga

Lietuvos Respublikos teismo ekspertas, konsultantas
Gintautas Tiškus

Tramvajų g. 6 Vilnius, tel. (8~5)2340154, mobilus tel. 869832931, el. p. gintas.tiskus@gmail.com

 Teismo eksperto, konsultanto duomenys

Doktorantas, VGTU architektūros fakultetas;
Architektūros magistro laipsnis VGTU;
Statybos inžinieriaus kvalifikacija VISI-VTU;
Architektūros specialybės kursas VST;
Teritorijų planavimo (bendrasis, detalusis ir specialusis teritorijų planavimas) teismo ekspertas (Žin., 2009, 
Nr.17-685), ypatingo statinio projekto ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros ekspertas (Žin., 
2011, Nr.45-419);
Teritorijų bendrojo planavimo, teritorijų detaliojo planavimo, teritorijų specialiojo planavimo specialistas 
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatas Nr.23300);
Ypatingo statinio projekto vadovas, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, ypatingo 
statinio projekto ekspertizės vadovas (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatas 
Nr. 27191);
ICOMOS LNK (tarptautinės paminklų ir paveldo vietovių tarybos Lietuvos nacionalinis komitetas) narys.
Statybos ir architektūros teismo ekspertų sąjungos pirmininkas.

Darbo patirtis

2009 m. –  privatus teritorijų planavimo, ypatingo statinio projekto ir ypatingo statinio projekto vykdymo 
priežiūros  teismo ekspertas, urbanistikos ir architektūros konsultantas;
2008 – 2014 m. - Mykolo Romerio universiteto Aplinkos politikos katedros lektorius;
2007 – 2008 m. teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros konsultantas;
1998 – 2007 m. Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento direktorius, Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerija;
1997 – 1998 m. Teritorijų planavimo departamento direktorius, Lietuvos Respublikos statybos ir 
urbanistikos ministerija;
1995 – 1997 m. Rajoninio planavimo ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis architektas, Lietuvos 
Respublikos statybos ir urbanistikos ministerija;
1991 – 1995 m. Urbanistikos ir architektūros skyriaus gamybinio personalo vadovas – skyriaus vedėjo 
pavaduotojas, Vilniaus m. savivaldybė;
1978 – 1991m. Vyriausiosios architektūros ir planavimo valdybos architektas, Vilniaus m. vykdomasis 
komitetas.

Parengtų teisės aktų projektų sąrašas

1. Detaliųjų planų taisyklės, Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 
15 d. įsakymas Nr. 159 (Žin., 1996, Nr.119-2806), 12 p.
2. Teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklės, Lietuvos Respublikos 
statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr.170 (Žin., 1997, Nr.4-64), 8 p.
3. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos nuostatai, Lietuvos Respublikos statybos ir 
urbanistikos ministerijos 1997 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. 349(Žin., 1997, Nr.107-2699).
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4. Specialiojo planavimo dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo bendrosios taisyklės, Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 1998 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr.211(Žin., 1998, Nr. 97-2693), 10 p.
5. Apskričių viršininkų vykdomos teritorijų planavimo valstybinės priežiūros taisyklės, Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr.247(Žin., 1998, Nr. 113-3170), 6 p.
6. Žemės sklypo ribų specialiųjų planų rengimo, derinimo ir tvirtinimo taisyklės, Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 1999 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr.164 (Žin., 1999, Nr. 54-1741), 5 p.
7. Žemės sklypo plano, išduodamo asmenims perkant ar nuomojant žemės sklypą, parengimo tvarka, 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. 298 (Žin., 1999, Nr. 83-2479), 
6 p.
8. Laikinasis detaliųjų planų sprendiniais nustatomo teritorijos tvarkymo režimo reglamentas, Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 402 (Žin., 1999, Nr. 109-3198), 18 p.
9. Operatyviojo planavimo reglamentas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gegužės 3 d. 
įsakymas Nr. 204 (Žin., 2000, Nr. 40-1134), 5 p.
10. Valstybės sienos, krašto apsaugos ir strateginės reikšmės objektų detaliųjų planų rengimo, derinimo ir 
tvirtinimo tvarkos aprašas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. spalio 31 d. nutarimas Nr. 1315.
11. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. 
spalio 29 d. nutarimu Nr.IX-1154) organizatoriaus (Aplinkos ministerija) paskirtas atsakingu asmeniu 
darbo administravimui ir kuravimui.
12. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo antros redakcijos pagrindinis rengėjas (Žin., 2004, 
Nr. 21-617).
13. Lietuvos Respublikos urbanistinės politikos kryptys ir gairės (Aplinkos ministerijos užsakymas, 2007 
m. 10 p.).
   Dalyvauta Saugomų teritorijų, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Statybos, Žemės, Turizmo, 
Regioninės plėtros ir kitų įstatymų bei jų poįstatyminių aktų rengimo ir derinimo procese.

Mokslinės publikacijos

Gintautas Tiškus. Kai kurios teorinės Lietuvos aikščių formavimo esmės. Mokslas – Lietuvos ateitis. 
Vilnius: Technika, 2016, p. 92 -101.
Gintautas Tiškus. Kai kurie estetiniai aikščių formavimo aspektai ir jų identifikacijos Lietuvos miestų 
aikštėse. LOGOS 86, 2016 sausis – kovas. p. 204-217.
Gintautas Tiškus. Kai kurie estetiniai aikščių formavimo aspektai ir jų identifikacijos Lietuvos miestų 
aikštėse. LOGOS 85, 2015 spalis – gruodis, p.181-187.
Gintautas Tiškus. Vietovės lygmens bendrųjų planų objektai, reglamentų nustatymo ypatumai bei teisiniai 
aspektai, viešosios erdvės. Architektūros kokybės kriterijai. Mokslo straipsnių rinkinys, Vilnius: Technika, 
2015, p.126-140.
Gintautas Tiškus. Lietuvos miestų aikščių reprezentatyvumo istorinė samprata. Mokslas – Lietuvos ateitis. 
Vilnius: Technika, 2015, p.69-77.
Vytautas Petrušonis. Gintautas Tiškus. Magdeburgo miesto kodas ir jo įtaka Lietuvos miestų vaizdui. Meno 
istorija ir kritika. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2014, p.60-73.
Gintautas Tiškus. Bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo strategija ir praktika. Darnaus vystymosi 
strategija ir praktika, Mokslo darbai 1(4), Vilnius 2010, p.17-29.
Gintautas Tiškus. Urbanistinės plėtros valstybinio valdymo problemos. Urbanistika ir architektūra , 2007, 
XXXI, Nr.4, p.229-231;
 
2007 – 2017 m. parengta virš 130 ekspertinių nagrinėjimų ir ekspertizės aktų (teismo proceso metu) 
teritorijų planavimo ir statybų projektavimo klausimais.

Ekspertinis nagrinėjimas1

1 Šiuo ekspertiniu nagrinėjimu konsultantas neįsipareigoja atstovauti užsakovą teisme ar kitose 
institucijose.
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Vilnius, 2017-09-15

Nagrinėjimo pagrindas. Kauno raj. Vaišvydavos kaimo bendruomenės 2017-09-07 

prašymas.

Nagrinėjimo objektas.  Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015-09-21 įsakymu 

Nr. A-2740 „Dėl žemės sklypo Dobilios g. 27 formavimo ir pertvarkymo projekto 

patvirtinimo“ patvirtintas projektas.

Nagrinėjimo tikslas. Išnagrinėti užsakovo pateiktus dokumentus ir atsakyti į klausimą:  

prašome įvertinti ar Vaišvydavos karjero pakrantės šlaito nuolydžiui esant 38,1673 

laipsnio, Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015-09-21 įsakymas Nr. A-2740 

„Dėl žemės sklypo Dobilios g. 27 formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“ ir 

juo patvirtintas projektas, kuriuo nustatyta 10 metrų vandens telkinio apsaugos juosta, 

atitinka LR įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus? Jeigu neatitinka, prašome nurodyti, 

kokie teisės aktai pažeisti ir kokiu būdu? 

Trumpas situacijos aprašymas. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

2015-09-21 įsakymu Nr. A-2740 „Dėl žemės sklypo Dobilios g. 27 formavimo ir 

pertvarkymo projekto patvirtinimo“ žemės sklypas, Dobilios g. 27, Kaune buvo 

padalintas į trylika žemės sklypų, kurių paskirtis – kita, naudojimo būdai – vienbučių ir 

dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir atskirųjų želdynų teritorijos (1 pav.). Naujai 

suformuoti žemės sklypai ribojasi su vidaus vandens telkiniu, t.y. Vaišvydavos karjeru. 

Patvirtintame žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekte numatytos naujai 

suformuotų žemės sklypų specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Projekte 

naujai suformuotiems žemės sklypams numatyta 10 m. vandens telkinio apsaugos juosta, 

skirta apsaugoti vandens telkinį nuo tiesioginės neigiamos įtakos ribojant joje ūkinę ir 

kitokią veiklą. Pagal Aplinkos ministro 2001-11-07 įsakymu Nr. 540 patvirtintą 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo 

tvarkos aprašą, pakrantės apsaugos juostos plotis priklauso nuo vandens telkinio 

pakrantės šlaito konfigūracijos - paaukštėjimo laipsnio, t.y. nuolydžio kampo bei 

teritorijos urbanizavimo. Bendruomenės iniciatyva 2017 balandžio 5 d. buvo atlikti 

Vaišvydavos karjero pakrantės šlaito geodeziniai matavimai, kuriais nustatyta, kad 

karjero pakrantės šlaito nuolydis yra 38,1673 laipsnio. 
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1 pav. Žemės sklypo Dobilios g. 27 formavimo ir pertvarkymo projekto  brėžinys žemės sklypo Dobilios g. 

27 formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“ patvirtintas projektas.

Nagrinėti dokumentai. Teritorijų planavimo įstatymas; Želdynų įstatymas; Kauno 

miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas (2013-2023 m); žemės sklypo Dobilios g. 

27 formavimo ir pertvarkymo projektas; Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir 

pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašas. 

Įvadas. Teritorijų planavimo įstatymo tikslas – užtikrinti darnią teritorijų plėtrą ir 

racionalią urbanizaciją, nustatant teritorijų planavimo proceso sprendinių sistemiškumo, 

skirtingo lygmens dokumentų suderinamumo ir tarpusavio poveikio reikalavimus, 

sudaryti sąlygas gamtinės ir antropogeninės aplinkos darnai, urbanistinei kokybei, 

išsaugant vertingą kraštovaizdį, biologinę įvairovę, gamtos ir kultūros paveldo vertybes 
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(1 str. Įstatymo paskirtis ir tikslas 1 dalis).  TPĮ teritorijų planavimas apibrėžiamas, kaip 

pagal šio ir kitų įstatymų, taip pat jų įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus vykdomas 

procesas, kuriuo siekiama darnaus teritorijų vystymo ir kuris apima žemės naudojimo 

prioritetų, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, paveldosaugos ir kitų priemonių 

nustatymą, gyvenamųjų vietovių, gamybos, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros 

sistemų kūrimą, sąlygų gyventojų užimtumui reguliuoti ir veiklai plėtoti sudarymą, 

visuomenės ir privačių interesų suderinimą (TPĮ 2 straipsnio 40 dalis).  Teritorijų 

planavimas yra ne laisvai vykdomas, o teisės aktais reglamentuotas procesas, kurio metu 

derinami valstybės, savivaldybės, žemės sklypo naudotojo ir visuomenės (suinteresuotų 

asmenų) interesai dėl planuojamo žemės sklypo naudojimo ir veiklos jame plėtojimo 

sąlygų. Būtina ir privaloma planavimo proceso sąlyga – teritorijų planavimas turi būti 

vykdomas teritorijų planavimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta 

tvarka.  

Nagrinėjimas. Teisės aktų nuostatos. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir 

pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašas2 (toliau – Tvarkos aprašas) 

reglamentuoja paviršinių vandens telkinių (išskyrus Baltijos jūrą ir Kuršių marias) 

apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo principus.

Tvarkos apraše nustatyti reikalavimai yra privalomi asmenims, rengiantiems 

teritorijų planavimo dokumentus, žemėtvarkos projektus, kitus dokumentus ir planus, 

kuriuose nustatomos teritorijų prie paviršinių vandens telkinių naudojimo sąlygos, bei 

asmenims, vykdantiems tokios veiklos valstybinę kontrolę (Tvarkos aprašo 2 dalis).

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos 

nenustatomos prie pramoninės žuvininkystės tvenkinių, dirbtinių nepratekamų paviršinių 

vandens telkinių, kurių plotas – iki 0,1 ha, laikinų dirbtinių vandens telkinių, įrengiamų 

statybos laikotarpiui, bei griovių (Tvarkos aprašo 3 dalis).

Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

dirbtinis nepratekamas paviršinis vandens telkinys – techninėmis priemonėmis 

sukurtas paviršinis vandens telkinys, įrengtas iškasant daubą arba apipylimuojant tam 

tikrą teritoriją, bet nenaudojant hidroizoliacinių priemonių, apribojančių vandens 

2 Žin., 2001, Nr. 55-3372. Redakcija nuo 2013-03-24. 
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telkinyje esančio vandens ryšį su gruntiniu vandeniu, bei neturintis tiesioginio ryšio su 

natūraliu paviršiniu vandens telkiniu ar kanalu (kūdra, rekultivuotas į vandens telkinį 

karjeras ar pan.);

kranto linija – sausumos ir paviršinio vandens telkinio vandens paviršiaus sąlyčio linija, 

esant vidutinio vandeningumo metų vandens lygiui vasaros-rudens laikotarpiu. Patvenktų 

ežerų ir tvenkinių kranto linija yra sausumos ir vandens paviršiaus sąlyčio linija prie 

normaliai patvenkto lygio. Pelkės išorinė riba yra sausumos ir pelkės teritorijos sąlyčio 

linija esant vidutinio vandeningumo metų vandens lygiui vasaros-rudens laikotarpiu;

paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juosta – prie paviršinio vandens 

telkinio nustatoma su paviršiniu vandens telkiniu besiribojanti paviršinio vandens telkinio 

apsaugos zonos dalis, kurioje vykdoma ūkinė veikla gali turėti tiesioginį neigiamą 

poveikį paviršiniam vandens telkiniui arba riboti jo naudojimo visuomenės poreikiams 

galimybes, todėl joje draudžiama tam tikra ūkinė veikla;

paviršinio vandens telkinio apsaugos zona – prie paviršinio vandens telkinio 

nustatomas pakrantės (su paviršiniu vandens telkiniu besiribojančios sausumos) ruožas 

(teritorija), kuriame ribojama ūkinė veikla, galinti neigiamai paveikti paviršinį vandens 

telkinį;

pakrantės šlaitas – arčiausiai kranto linijos esantis ryškus pakrantės paviršiaus 

peraukštėjimas: stovinčio vandens telkinio (ežero, tvenkinio ar dirbtinio nepratekamo 

paviršinio vandens telkinio) pakrantės šlaitas – ne toliau kaip 5 metrai nuo kranto linijos 

prasidedantis 20 laipsnių ir daugiau statumo ir ne mažiau kaip 1 m aukščio (skirtumas 

tarp kranto linijos altitudės ir šlaito viršutinės briaunos altitudės) žemės paviršiaus 

peraukštėjimas; upės pakrantės šlaitas – vagos arba slėnio šlaitas, jeigu jis nutolęs nuo 

kranto linijos ne toliau kaip 50 metrų bei yra 20 laipsnių ir daugiau statumo ir ne mažiau 

kaip 1 m aukščio (skirtumas tarp kranto linijos altitudės ir šlaito viršutinės briaunos 

altitudės); kanalo pakrantės šlaitas yra vagos šlaitas;

pakrantės šlaito viršutinė briauna – linija, nuo kurios pakrantės šlaito polinkio kampas 

tampa mažesnis kaip 20 laipsnių;

Tvarkos aprašo 5. dalyje parašyta - Apsaugos juostos išorinė riba turi būti 

nutolusi nuo pakrantės šlaito, o kai pakrantės šlaito nėra, – nuo kranto linijos tokiu 

atstumu (atstumas matuojamas teritorijos projekcijoje):
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5.1. prie ilgesnių kaip 10 km upių ir ant tokių upių įrengtų tvenkinių bei prie ežerų 

ir tvenkinių, kurių plotas didesnis kaip 0,5 ha, dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens 

telkinių, kurių plotas didesnis kaip 2 ha:

5.1.1. kai pakrantės žemės paviršiaus vidutinis nuolydžio/polinkio kampas iki 5° – 5 

m;

5.1.2. kai pakrantės žemės paviršiaus vidutinis nuolydžio/polinkio kampas nuo 5° 

iki 10° – 10 m;

5.1.3. kai pakrantės žemės paviršiaus vidutinis nuolydžio/polinkio kampas 10° ir 

didesnis – 25 m;

5.2. prie 10 km ir trumpesnių upių, ežerų ir tvenkinių, kurių plotas ne didesnis kaip 

0,5 ha, dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių, kurių plotas 0,1–2 ha, bei prie 

visų kanalų – du kartus mažesniu atstumu nei nurodyta 5.1.1–5.1.3 punktuose;

5.3. prie valstybiniuose parkuose, draustiniuose arba biosferos rezervatuose 

esančių paviršinių vandens telkinių – du kartus didesniu atstumu nei nurodyta 5.1–5.2 

punktuose;

5.4. kai su paviršiniu vandens telkiniu ribojasi pelkė, Apsaugos juosta nustatoma 5 metrų 

atstumu nuo pelkės išorinės ribos.

Papildyta punktu:

Tvarkos aprašo 6. dalyje parašyta -  Miestų ir miestelių teritorijose prie paviršinių 

vandens telkinių Apsaugos juostos nustatomos vadovaujantis šio Tvarkos aprašo 5 punkte 

išdėstytomis bei šiomis nuostatomis:

6.1. gyvenamosiose teritorijose – 5.1–5.3 punktuose nurodyti atstumai didinami 2 

kartus, išskyrus 6.2 punkte nustatytas išimtis;

6.2. užstatytose miestų dalyse (išskyrus 6.3. punkte nurodytas), kai prie paviršinio 

vandens telkinio yra įrengta arba numatoma įrengti bendro naudojimo krantinę ir/arba 

kitą viešą rekreacinę įrangą (statinius), – Apsaugos juostos plotis gali būti sumažinamas 

arba Apsaugos juosta gali būti nenustatoma;

6.3. infrastruktūros, pramonės ir sandėlių teritorijose – 5.1–5.3 punktuose nurodyti 

atstumai didinami 3 kartus.

Vertinant geodezininko T. Bujausko (kvalif. paž Nr. 1GKV-1203) atliktus 

pakrantės šlaito nuolydžio skaičiavimus, kuriais nustatyta, kad šlaito nuoilydis yra yra 
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38,1673°, ir vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių 

apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo 5.1.3. punktu (kai pakrantės žemės paviršiaus 

vidutinis nuolydžio/polinkio kampas 10° ir didesnis) apsaugos juostos plotis turi būti  25 

m nuo šlaito. 

Kauno miesto savivaldybės bendrajame plane žemės sklypas Dobilios g. 27 patenka 

į funkcinę zoną - Mažo užstatymo intensyvumo gyvemamoji teritorija (pažymėta 

Pagrindiniame brėžinyje šviesiai geltona spalva).

2 pav. Kauno miesto savivaldybės bendrojo plano Pagrindinio brėžinio ištrauka.

Vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos 

juostų nustatymo tvarkos aprašo 6.1. punktu - gyvenamosiose teritorijose – 5.1–5.3 

punktuose nurodyti atstumai didinami 2 kartus, Tai reiškia, kad 5.1.3. punkte (kai 

pakrantės žemės paviršiaus vidutinis nuolydžio/polinkio kampas 10° ir didesnis) 

numatytas apsaugos juostos plotis 25 m nuo šlaito turi būti didinamas du kartus – 
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25x2=50 m. Šis apsaugos juostos plotis turi būti nustatomas Vaišvydavos karjero daliai, 

kuri ribojasi su gyvenamaja teritorija.

Papildomai būtina atkreipti dėmesį, kad  2015-09-21 Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-2740 „Dėl žemės sklypo Dobilios g. 27 

formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“ žemės sklypas, adresu Dobilios g. 27, 

Kauno m. sav. buvo padalintas į trylika žemės sklypų, kurių paskirtis – kita, naudojimo 

būdai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir atskirųjų želdynų 

teritorijos. Šio įsakymo priede atskirųjų želdynų naudojimo būdas yra numatytas visiems 

13 žemės sklypų. Vienok, šiuo atveju nesilaikyta Želdynų įstatymo3, kurio 2 str. 

Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 2. dalyje -  Atskirasis želdynas – želdynas, esantis tik 

jam skirtame žemės sklype. Įstatymo 4 str. Želdynų sistema 4. dalyje parašyta - Želdynų 

sistemą sudaro atskirieji želdynai – parkai, skverai, miesto ar miestelio sodai, žaliosios 

jungtys ir priklausomieji želdynai. Atsižvelgiant į svarbą miesto erdvinėje struktūroje bei 

rekreacinius poreikius, skiriami miesto centriniai ir vietinės reikšmės želdynai. Įstatymo 

6 str. Atskirieji želdynai 1. dalyje parašyta -  Atskirieji želdynai pagal jų pagrindinę 

naudojimo paskirtį yra skirstomi į:

1) rekreacinės paskirties želdynus – parkus, miesto ir miestelio sodus, skverus, 

žaliąsias jungtis ir kitus poilsiui skirtus želdynus;

2) mokslinės, kultūrinės ir memorialinės paskirties želdynus – botanikos sodus, 

arboretumus, zoologijos sodus, etnografinius parkus, meno ir parodų parkus, istorinius 

želdynus, dendrologinius rinkinius, kapines, memorialinius parkus, kolumbariumų žemės 

sklypus ir kitus panašios paskirties želdynus;

3) apsauginės ir ekologinės paskirties želdynus.

 Šios Žemės įstatymo 2, 4 ir 6 straipsnių nuostatos turėtų reikšti, kad atskiriesiems 

želdynams turi būti formuojami tik jiems skirti sklypai, ir atskirieji želdynai negali būti 

viename sklype su vienbučiais ar dvibučiais gyvenamaisiais pastatais.

Išvada: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-21 įsakymu Nr. 

A-2740 „Dėl žemės sklypo Dobilios g. 27 formavimo ir pertvarkymo projekto 

patvirtinimo“ patvirtintame projekte nesilaikyta Paviršinių vandens telkinių apsaugos 

3 Žin., 2007, Nr. 80-3215.
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zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo 5.1.3 ir 6.1. punktų 

reikalavimų, tai yra vietoje 50 m pločio pakrantės apsaugos juostos nustatyta tik 10 m 

pločio juosta.

Taip pat nesilaikyta Žemės įstatymo 2 str. 2. dallies nuostatos, kad  atskirasis 

želdynas – želdynas, esantis tik jam skirtame žemės sklype.

Gintautas Tiškus


