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I.
ĮVAdAS
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Pastaraisiais metais vis didėja žmonių susirūpinimas supančia gyvenamąja aplinka. Jaučiami 
klimato anomalijų padariniai, kyla domėjimasis darnios urbanistinės plėtros principais, taip 
pat aktualus tampa kultūrinės savasties išsaugojimas bendrame Europos šalių kontekste. Dėl 
augančio supratimo, kad gyvenamoji aplinka yra neatsiejama sudėtingos visumos dalis, į jos 
formavimą imama žiūrėti kompleksiškai, įvertinant atskirų aplinkos elementų tarpusavio są-
sajas. Lietuvos Respublikos nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje [6.1] įtvirtinti siekiai 
sudaro prielaidas įteisinti kokybiškos, darnios aplinkos formavimo principus Lietuvos Respu-
blikos teisinėje bazėje. 

Kita vertus, tarp Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos idėjų ir konkrečios teritorijos pla-
navimo arba projektavimo darbų kol kas yra daug neatitikimų. Norint užpildyti įstatyminės 
bazės erdves reikalinga geroji praktika – realūs gyvenamosios aplinkos formavimo pavyzdžiai, 
įkūnijantys šiuolaikinės darnios plėtros principus ir padedantys spręsti konkrečias problemas.

Siekiant kokybiškai projektuoti ir įrengti želdynus yra būtina ne tik gera specialistų kvalifi-
kacija ir išsilavinimas, bet ir finansinis pagrindas – dažnai šis veiksnys lemia suprojektuotos 
aplinkos kokybę. 

Ekonomistai, dirbantys aplinkos išteklių vertinimo srityje, kaip vieną iš aplinkos išteklių 
bendrosios tiesioginės vertės sudedamųjų dalių įvardija netiesioginio naudojimo vertę – tai 
grožėjimasis vaizdais ar poilsiavimas gamtoje [6.2]. Žmogaus sukurta estetiška ir kokybiška 
aplinka daug priklauso nuo projekto parengimo kokybės. Tai suprasdami, nekilnojamojo tur-
to vystytojai pradeda aktyviau investuoti į aplinkos projektavimo procesą ir jo įgyvendinimą. 

Želdyno kaimynystė šalia gyvenamųjų statinių arba ergonomiškas estetiškas ir patrauklus pri-
klausomasis želdynas gyvenamajame, komerciniame ar visuomeniniame kvartale formuoja 
vartotojų estetinį supratimą, sukuria saugumo jausmą, skatina bendravimą. 

Kokybiška aplinka sudaro sąlygas gamtos pažinimui, edukacijai, skatina vaikų supratingumą 
ir socialumą. 

Kokybiškos aplinkos kūrimo pagrindas yra geras projektavimas, kada sugebama sujungti dar-
nios plėtros principus ir užsakovo lūkesčius, efektyviai panaudojant kapitalą, užtikrinant išlie-
kamąją produkto vertę ir pateikiant rezultatą – funkcionalią, kultūriškai ir estetiškai vertingą 
bei gamtą tausojančią aplinką. 

Šiame leidinyje pagrindinis dėmesys yra skiriamas aplinkos projektavimo procesui, detalizuo-
jami atskiri šio proceso etapai ir fiksuojami esminiai momentai remiantis sukaupta projekta-
vimo patirtimi bei projektavimą reglamentuojančia teisine baze.
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1.1. Želdynų projektų rengimo metodikos paskirtis

Leidinys „Želdynų projektų rengimo metodika“ (toliau – Metodika) skirtas įvairių sričių spe-
cialistams, dalyvaujantiems aplinkos kūrimo procese. 

Aplinkos kūrimas jungia tiek kūrėjus plačiąja prasme, tiek įvairių sričių specialistus – inži-
nerinių tinklų projektuotojus, architektus, hidrologus, skulptorius, inžinierius, dendrologus, 
botanikus ir kt. 

Želdyno „gyvenimas“ (kartu su jame dalyvaujančiu žmogumi) yra sudėtingas, nesibaigiantis 
ir nuolat kintantis procesas – būtent tai yra vienas iš esminių skirtumų lyginant želdyną su 
inžineriniais bei architektūriniais statiniais. 

Šiuo leidiniu yra siekiama geresnės želdynų projekto kokybės, apibrėžiant jo sudėtį ir išraiškos 
priemones, priklausomai nuo projektavimo darbų etapo ir (ar) projekto apimties.

metodikoje išdėstyta medžiaga yra parengta kaip atmintinė praktikuojantiems 
profesionalams, kaip mokomoji priemonė studentams, kaip pažintinis aplinkos 
projektavimo kompleksiškumą ir specifiką iliustruojantis leidinys užsakovams, 
susijusių sričių profesionalams bei visuo menei. 

Taip pat šiuo leidiniu siekiama:
•	 skleisti	žinią	apie	kraštovaizdžio	architektūrą	ir	kraštovaizdžio	architekto	profesiją;
•	 padėti	įgyvendinti	valstybinę	kraštovaizdžio	politiką;
•	 padėti	projektuotojams	ir	užsakovams	kompleksiškai	vertinti	kraštovaizdį;
•	 iliustruoti	ir	skatinti	kokybišką	projektų	rengimą.

Tikimasi, kad šioje Metodikoje išdėstytos parengtos rekomendacinės normos bus pirmas 
žingsnis siekiant suformuluoti želdynų projektų rengimo pagrindines taisykles ir taps akstinu 
tobulinti dabartinius teisės aktus, reglamentuojančius statinio projektavimo, derinimo, tvir-
tinimo, įgyvendinimo, perdavimo–priėmimo reikalavimus, rengiant želdynų (kaip statinių 
rūšies) projektų aprašus. 

1.2. kraštovaizdžio samprata. Želdynų reikšmė

Žmogaus gyvenamosios aplinkos formavimas (1 pav.) yra siejamas su kraštovaizdžio archi-
tektūra. Nors dėl terminijos profesinėje visuomenėje kartais kyla nesutarimų, dėl kurių net 
tie patys teisiniai aktai interpretuojami skirtingai, kraštovaizdžio sąvoka šioje Metodikoje var-



Želdynų projektų rengimo metodika10

tojama kaip ir kitose kalbose: anglų – landscape, vokiečių – landschaft, prancūzų – paysa-
ge, o kraštovaizdžio architektūra suprantama atitinkamai kaip landscape architecture (angl.), 
landschaft (vok.), paysagisme (pranc.), pačia plačiausia prasme. 

Kraštovaizdis yra sudėtinga elementų kompozicijos visuma mus supančioje fizinėje erdvėje. 
Dalis šios kompozicinės visumos yra suformuota gamtos, tačiau didelėje Lietuvos kraštovaiz-
džio dalyje žmogaus veikla paliko savo pėdsaką.

1 pav. Bernardinų sodas 2014 m.
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Kraštovaizdis yra vertinamas skirtingai ir dėl skirtingų savo savybių. Vienos vietos yra verti-
namos dėl poilsiui tinkamos aplinkos, kitos išsiskiria savo istorine verte, trečios – unikalia ar 
charakteringa aplinka. 

Kraštovaizdis apima visas erdves už pastato sienų nuo miesto pėsčiųjų zonos iki plačių raisto 
tyrų. Todėl visa žmogaus veikla fizinėje erdvėje daro įtaką kraštovaizdžiui, taigi ji turi būti 
kaskart įvertinama, nustatant neigiamą įtaką švelninančius veiksnius.

Europos kraštovaizdžio konvencijoje, kurią Lietuva ratifikavo 2002 m., pabrėžiama, jog „kraš-
tovaizdis padeda formuoti vietos kultūrą ir yra viena iš pagrindinių Europos gamtos ir kultūros 
paveldo sudedamųjų dalių, prisidedančių prie žmonių gerovės ir Europos savasties įtvirtinimo, 
<…> yra svarbi gyvenimo kokybės dalis žmonėms visur: miesto ir kaimo, sunykusiose ir gerai 
sutvarkytose, pripažintose išskirtinio grožio ir įprastinėse vietovėse“ [6.3]. 

Daugeliu aplinkos projektavimo atvejų objektas yra želdynas, kaip erdviškai konkreti supan-
čio kraštovaizdžio dalis. 

Metodikos poreikį neabejotinai nulėmė 2008 m. priimtas Lietuvos Respublikos želdynų įsta-
tymas [6.4], kur želdyno kūrimas ar pertvarkymas apibrėžiamas kaip projekto rengimas ir 
įgyvendinimas. Dėl to kyla poreikis aprašyti tokių projektų rengimo ir įgyvendinimo pro- 
cesą. 

Didėjant kokybiškos gyvenamosios aplinkos reikšmei, siekiama, kad želdynų planavimas, 
projektavimas ir įrengimas taptų neatsiejama ir lygiaverte urbanizuotas teritorijas formuojan-
čių procesų sudėtine dalimi. 

1.3. projektuotojo atsakomybė

Kiekvienas, siūlantis paslaugas kitiems ir deklaruojantis savo išmanymą tam tikroje srityje, 
kitaip tariant, tos srities profesionalas, privalo suprasti ir mokėti naudotis teisine baze, regla-
mentuojančia visus jo teikiamų paslaugų aspektus.

Rengiant želdynų kūrimo ar pertvarkymo projektus atsakomybė gali būti traktuojama dvejo-
pai – kūrėjo atsakomybė gamtai bei ateities kartoms ir profesinės veiklos atsakomybė. Krašto-
vaizdžio architekto atsakomybė yra išsamiai aprašyta Lietuvos kraštovaizdžio architektų pro-
fesinės etikos kodekse [6.6]. 

Kraštovaizdžio architekto atsakomybė gamtai ir ateities kartoms išreiškiama per darnaus pro-
jektavimo principus, gamtos pažinimą ir veikimą su ja, o ne prieš ją, supratimą, kad projek-
tuojama aplinka gyvuos dešimtis, o gal ir šimtus metų. Todėl reikia ypač atsakingai įvertinti 
subjektyvių projektinių veiksmų pasekmes ateities kartoms.
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Profesinė kraštovaizdžio architekto atsakomybė yra priskiriama civilinei teisei ir vadinama 
civiline atsakomybe. Šiuo atveju atsakomybė yra subjekto būtinybė atsakyti už savo veiką (vei-
kimą arba neveikimą). Atsakomybė tam tikrais atvejais gali kilti ir be kaltės.

Atsakomybės rūšys, su kuriomis per savo profesinę veiklą dažniausiai susiduria ar gali susi-
durti kraštovaizdžio architektas, yra šios:

•	 profesionalumo	atsakomybė;
•	 deliktinė	atsakomybė;
•	 sutartinė	atsakomybė;
•	 darbo	saugos	ir	santykių	atsakomybė;
•	 veiklos	viešajame	sektoriuje	atsakomybė;
•	 netiesioginė	civilinė	atsakomybė	(už	kontroliuojamo	subjekto	neteisėtais	veiksmais	

padarytą	žalą);
•	 atsakomybė	už	įstatymų	pažeidimą.

Kraštovaizdžio architektui privalu išmanyti kraštovaizdžio kūrimo procesui svarbius aplinko-
saugos, paveldosaugos, sutarčių, statybos, eismo organizavimo, darbų saugos, priešgaisrinės 
saugos ir kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti, tinkamai įvertinti profesionalios teisinės pagal-
bos poreikį. Iš kraštovaizdžio architekto tikimasi užtikrinimo, kad užsakovo, taip pat ir gam-
tos bei susijusios visuomenės interesai nenukentės dėl jo teisės žinių stokos. „Net ir tobulas 
proceso valdymas bei visų įmanomų teisinių instrumentų panaudojimas dar negarantuoja tobu-
lo rezultato, tačiau taip pat matyti, kad nepakankamas sutarčių teisės įsisavinimas bei apskritai 
dėmesio projektavimo proceso kokybei stoka gali būti viena iš tų priežasčių, dėl kurios Lietuvos 
architektams ne visada pavyksta realizuoti geriausius savo kūrybinius sumanymus“ [6.7]. 

1.4. metodikos struktūra 

Šioje Metodikoje yra pateikti esminiai želdynų projektavimo etapai nuo idėjos iki jos įgyven-
dinimo pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus. Išskiriami ir atskiruose skyriuose aprašomi 
trys pagrindiniai šio proceso etapai (2 pav.), būdingi projektuojant įvairios paskirties žel-
dynus. 

i etapas – priešprojektiniai darbai

Šio etapo metu išsiaiškinami užsakovo pageidavimai, renkami duomenys, gimsta ir yra pa-
tvirtinama projekto idėja – (prieš)projektiniai pasiūlymai, apsvarstomos projekto įgyven-
dinimo galimybės, sudaromas preliminarus biudžetas bei įvertinamas projektavimo proceso 
kompleksiškumas. 
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ii etapas – projektavimo darbai statybos leidimui gauti 

Šiame etape rengiamas, derinamas, viešinamas ir tvirtinamas techninis projektas. Metodiko-
je paaiškinami skirtingi projektavimo procesai, susiję su projektuojamo želdyno specifika bei 
taikomais reglamentais, aprašomas darbo projektas.

iii etapas – projekto įgyvendinimas

Per šį etapą yra analizuojamas procesas, gavus leidimą įgyvendinti projektą. Aprašoma auto-
rinė projekto vykdymo priežiūra ir techninė želdyno įrengimo priežiūra. Atskiru punktu 
išskiriama eksploatacinės bylos sudėtis – apgalvota bei numatyta želdyno eksploatacija yra 
esminis veiksnys, nulemiantis želdyno kokybę, įgyvendinus projektą.

Želdynų projektų rengimo procesas

priešprojektiniai  
darbai

projektiniai pasiūlymai  
Idėjos konkursas  
Idėjos eskizas

Sutartis topografinė 
 nuotrauka

tyrimai

projekto  
rengimas

techninis projektas  
projekto derinimas 

techninis 
 tvarkybos darbų 
projektas*

 Supaprastintas 
 techninis 
 projektas

darbo  
projektas

projekto  
įgyvendinimas

Autorinė priežiūra techninė 
 priežiūra

eksploatacinė 
byla

2 pav. Želdynų projektų rengimo procesas

* Rengiamas kultūros paveldo objektams.

Rengiant viešųjų erdvių tvarkymo projektus, siekiant geriausio rezultato, tikslinga įtraukti su-
interesuotos visuomenės ir artimiausių bendruomenių atstovus. Jų, kaip būsimųjų viešosios 
erdvės naudotojų, nuomonė yra svarbi.



Želdynų projektų rengimo metodika14

Želdynų projektų rengimo metodika



15I I. PRIEŠPROJEKTINIAI DARBAI

II.
prIeŠprojektInIAI 

dArBAI
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Prieš pradedant projektuoti, yra atliekami darbai, kurie tiesiogiai susiję su projekto rengimo 
procesu. Pagrindiniai priešprojektiniai darbai yra šie: 

•	 Projektavimo	(prisijungimo)	sąlygos.
•	 Projektavimo	darbų	užduotis.	
•	 Topografinė	nuotrauka.
•	 Sutarties	aspektai.
•	 Tyrimai.
•	 Idėjos	formavimas.	Projektiniai	pasiūlymai.

2.1. projektaVimo sĄlygos

Projektavimo (prisijungimo) sąlygos yra išduodamos atsižvelgiant į tai, kokia yra suformuluo-
ta techninė užduotis ir kokius sprendinius reikės pateikti projekte – apželdinimo, apšvietimo, 
laistymo, aptvėrimo ir kitus. 

Sąlygas atskiriems inžineriniams sprendiniams atlikti išduoda atitinkamos įmonės, eks ploa-
tuojančios konkrečius inžinerinius tinklus ir derinančios atliktą projektą, patvirtindamos sta-
tybų pradžią bei priimdamos baigtinį statinį.

Projektavimo pradžia laikoma projektavimo sąlygų sąvado patvirtinimo arba visų prisijungi-
mo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo diena, o kai minėti dokumentai neprivalomi – 
projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo diena (kai projektavimas atliekamas rangos 
būdu). 
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2.2. projektaVimo darBų UŽdUotis 

Projektavimo darbų užduotis turi būti sudaroma visais projektavimo atvejais siekiant apsi-
brėžti aiškius projektavimo tikslus ir priemones jiems pasiekti. Įvertinant projektavimo eta-
pus, sudarinėjant užduotį, visais atvejais tikslinga remtis reglamentuojama projekto projekta-
vimo darbų užduoties, kitaip vadinamos technine užduotimi, sudarymo tvarka. 

techninė užduotis – paslaugų apimtis ir projektavimo techninė užduotis su sta-
tytojo reikalavimais (statytojo technine specifikacija). tai statytojo patvirtintas 
dokumentas, kuriame nurodoma visa paslaugų apimtis ir sumanyto statyti stati-
nio pagrindiniai funkciniai, architektūriniai, techniniai, kokybiniai, ekonominiai, 
kiti rodikliai ir reikalavimai, kuriais būtina vadovautis rengiant projektą. tech-
ninės užduoties rodikliai ir reikalavimai turi atitikti statinio prisijungimo sąly-
gose nurodytus rodiklius ir reikalavimus. techninės užduoties sudėtis priklauso 
nuo projektuojamo statinio paskirties, statytojo pageidavimų ir projekto rūšies 
[6.8].

2.3. topograFinĖ nUotraUka 

Topografinė nuotrauka yra privaloma prieš pradedant bet kokius projektavimo darbus ir kei-
čiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį.

Topografinei nuotraukai atlikti reikia pateikti nagrinėjamos teritorijos žemės sklypo planą ir 
žemės sklypo teisinės registracijos dokumentus. Šią nuotrauką turi teisę atlikti kvalifikuotas 
specialistas, turintis geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą, kurį išduoda Nacionalinė žemės 
tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kvalifikuotų specialistų sąrašas pateikiamas geodezi-
ninko kvalifikacijos pažymėjimų registre (www.nzt.lt).

Topografinė nuotrauka gali būti pateikta įvairiais masteliais (M 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2500 
arba kt.). Mastelio dydis priklauso nuo atliekamų želdyno projektavimo uždavinių – situacijos 
analizė gali būti atlikta smulkesniu masteliu, o gėlyno brėžinys, siekiant minėto brėžinio skai-
tomumo kokybės, gali būti daromas M 1:100 ir stambesniu masteliu.

Topografinėje nuotraukoje (3 pav.) vaizduojama visa žemės paviršiaus ir požemio situacija: 
•	 esami	inžineriniai	tinklai;
•	 žemės	naudmenos;
•	 žemės	paviršiaus	aukščiai,	išreikšti	altitudėmis;
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•	 statiniai	ir	pastatai;
•	 medžiai,	krūmai	ir	kiti	želdiniai;
•	 vandens	telkiniai;
•	 kiti	reikalingi	duomenys.

Topografinė nuotrauka pateikiama valstybinėje koordinačių sistemoje LKS-94.

Topografinė nuotrauka turi būti suderinta su atitinkamo rajono arba miesto savivaldybe, taip 
pat inžinerinius tinklus tiesiančiomis ar aptarnaujančiomis bendrovėmis. 

Bendruoju atveju topografinė nuotrauka galioja vienerius metus. 

atliekant teritorijos analizę ir projektavimo darbus, rekomenduotina naudoti 
kuo naujesnę ir aktualesnę topografinę nuotrauką.

3 pav. topografinė nuotrauka
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2.4. sUtarties aspektai 

Statytojo ir projektuotojo santykiai yra apibrėžiami projektavimo darbų sutartimi. 

Visi projektavimo veiksmai turi būti atliekami nuosekliai – nuo idėjos atsiradimo iki galuti-
nio jos įgyvendinimo. Tai labai sudėtingas procesas, turintis tam tikrą eiliškumą. Galutinis 
sėkmingas rezultatas priklauso nuo konkrečių statytojo norų ir projektuotojo tarpusavio susi-
kalbėjimo. Taip pat dar yra reikalingi sutartiniai dokumentai, reglamentuojantys abiejų pusių 
veiksmus. 

Sutartyje turėtų būti kuo tiksliau apibrėžta projekto apimtis, darbų perdavimo–priėmimo ir 
atsiskaitymo už atliktus darbus terminai, darbo apimčių keitimo tvarka, kiti statytojo ir vyk-
dytojo įsipareigojimai.

Želdynų projektų rengimo procesui vadovauja projekto vadovas, atestuotas Aplinkos ministe-
rijos nustatyta tvarka [6.4]. 

2.5. tyrimai

tyrimų kiekis ir būtinumas nustatomas atsižvelgiant į projekto apimtį, projekto 
rengimo teisinius dokumentus ir projektavimo darbų rangos sutartį.

Atitinkamų sričių tyrimus gali atlikti tik fiziniai arba juridiniai asmenys, kuriems tokią teisę 
suteikia tyrinėjamąją sritį reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai.

Kuo platesni ir išsamesni esamos būklės tyrimai, tuo svaresni ir labiau pagrįsti projekto spren-
diniai. 

Želdyno esamos būklės pagrindiniai tyrimai:
•	 aplinkos;	
•	 istoriniai	(būtini	projektuojant	istorinius	želdynus);
•	 archeologiniai	(būtini	projektuojant	istorinius	želdynus);
•	 inžineriniai	geologiniai	ir	geotechniniai;	
•	 dirvožemio;
•	 hidrologiniai	(vandens	telkinių);	
•	 dendrologiniai	(būtini	visais	atvejais);
•	 esamų	statinių	(jei	želdyno	teritorijoje	yra	statinių).

Kiekvieno tyrimo aprašas pateikiamas toliau.
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Bendrieji  kraŠtoVaiZdŽio tyrimai 

Rengiant kraštovaizdžio tyrimus bendruoju atveju yra įvertinama projektuojama teritorija ir 
ją supantis kraštovaizdis (ypač priemiesčių, užmiesčio bei kaimo vietovėse). Kraštovaizdžio 
pobūdžio ir planuojamos ūkinės veiklos vizualinio poveikio aplinkai vertinimas yra sudėti-
nė Europos Sąjungos direktyvos reglamentuojamo poveikio aplinkai vertinimo proceso dalis, 
tiesiogiai susijusi su kraštovaizdžio projektavimu ir jo kokybe. Tačiau Lietuvoje šie vertinimai 
kol kas atliekami retai, nes nėra parengtos metodikos ir nenustatyti svertai įstatyminėje bazėje.

Kraštovaizdžio vertinimas yra atliekamas: 
•	 analizuojant	gyvenimo	kokybę	projektuojamoje	teritorijoje	(pvz.,	gyventojų	re	krea

cinių poreikių tenkinimas, gyventojų saugumas, eismo organizavimas ir saugumas, 
įtaka	aplinkinėms	teritorijoms	(vėjo	koridoriai,	sniego	nusodinimo	poreikiai);	

•	 įvertinant	 energetinį	 efektyvumą	 (vėjų	 skvarbos	 ir	 insoliacijos	mažinimo	 ar	 didi
nimo);	

•	 nagrinėjant	priešgaisrinės	saugos	ir	elektrosaugos	situaciją;
•	 atsižvelgiant	į	biologinės	įvairovės	ir	kitus	kriterijus.	

Esant neigiamiems vizualinės įtakos aspektams, reikia pasiūlyti švelninančias priemones, ku-
rios galėtų būti projektuojamos. 

Tyrimų duomenys gali būti pateikiami tekstu, lentelėmis, iliustruojami schemomis, nuotrau-
komis, prireikus – asmenų prašymais ar pasiūlymais, kartais net sutiktų, atsitiktinių pareiškėjų 
liudijimais, pasakojimais.

Atliekant kraštovaizdžio tyrimus taip pat yra vertinama:
•	 kraštovaizdžio	pobūdis	ir	jo	išskirtinumas	(reljefas,	dirvožemis,	želdiniai	ir	pan.);	
•	 teritorijos	žemėnauda;
•	 antropogeninių	(urbanizuotos	teritorijos,	statiniai	ir	pan.)	elementų	unikali	visuma,	

išskiriami	vertingi	elementai,	probleminės	vietos;
•	 teritorijos	gretimybės,	vizualiniai	ir	funkciniai	ryšiai;
•	 gamtinis	karkasas	(jei	yra	nustatytas	teritorijų	planavimo	dokumentuose)	arba	jo	gre-

timybė.

Projektuojamos teritorijos kraštovaizdžio elementai vertinami atsižvelgiant į bendrą supančio 
kraštovaizdžio kontekstą. Kraštovaizdžio tyrimus dažniausiai atlieka želdyno projektuotojas. 

Panašiu principu, pirmiausiai įvertinant bendrą kontekstą ir esamas sąsajas, atliekami eko-
loginiai tyrinėjimai, kurių tikslas – nustatyti, ar projektuojamoje teritorijoje esama saugomų 
rūšių augalų, gyvūnų ir grybų bei k nuomonė yra svarbi okios turi būti numatomos priemonės 
šioms rūšims apsaugoti, taip pat vertinama teritorijos bioįvairovė, gamtinės buveinės.

Ekologinius tyrinėjimus atlieka biologai ir ekologai. 

Ekologinių tyrinėjimų ataskaitoje pateikta medžiaga projektuotojas vadovaujasi projektuo-
damas kraštovaizdžio elementus, parinkdamas augalus. Tuo siekiama pagerinti urbanizuotų 
teritorijų ekologinę situaciją, o kartu ir žmonių gyvenamosios aplinkos kokybę.



21I I. PRIEŠPROJEKTINIAI DARBAI

4 pav. kraštovaizdžio tyrimas

Žymėjimai
Minijos upė
Senvagė
Aukštutinė parko terasa
Šlaitas
Apatinė parko terasa
Atviros (neapželdintos) parko erdvės
tarpinės terasos šlaite (kompoziciškai svarbios vietos, 
potencialios kamerinės poilsio erdvės)
Apkasai (dirbtinės šlaito deformacijos)
Šaltinių vietos ir išgraužos šlaite (natūralios šlaito deformacijos)
Spėjamų tvenkinių vietos (kompoziciškai 
svarbios įgaubtos reljefo formos)
kalvelės (kompoziciškai svarbios išgaubtos reljefo formos)
Upės vingiai (kompoziciniai apatinės terasos centrai)
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istoriniai tyrimai

Istorinių planų ar projektų retrospektyva yra privaloma atkuriant ir (ar) rekonstruojant istori-
nius želdynus, projektuojant istorinio želdyno tvarkybos darbus. 

Istorinė analizė atliekama fiksuojant išlikusias teritorijos struktūras, statinius bei želdinius ir 
(ar) jų grupes.

Įvertinami esami siekiamo atkurti laikotarpio želdyno elementai:
•	 reljefas;
•	 hidrografinis	tinklas	ir	hidrologinis	režimas;	
•	 želdiniai;	
•	 išlikę	statiniai;	
•	 kiti	želdyno	elementai.	

Informacija gali būti nurodoma aiškinamajame rašte ir (ar) grafinėje dalyje (5 pav.). 

Istorinė medžiaga pateikiama chronologine tvarka, kiekvieną laikotarpį iliustruojant brėži-
niais, nuotraukomis, paaiškinant tekste. Išryškinamos charakteringiausios vietos ir didžiau-
sios želdyno istorinės vertybės. 

Duomenys pateikiami juos siejant su svarbiausiais to meto istoriniais įvykiais, taip pat gali 
būti lyginami su to meto Europos ar Pasaulio parkų raida.

arcHeologiniai tyrimai

Archeologiniai taikomieji moksliniai tyrimai yra atliekami siekiant ištirti virš žemės, žemėje, 
po vandeniu ar iš dalies po vandeniu esančius objektus ir surinkti informaciją apie išlikusias, 
pakitusias ar prarastas archeologinio pobūdžio vertingąsias savybes, nustatyti tiriamo objekto 
istorinę raidą patvirtinančius faktus, juos apibendrinti ir dokumentuoti.

Archeologiniai tyrimai skirstomi į detaliuosius archeologinius tyrimus, žvalgomuosius ar-
cheologinius tyrimus ir archeologinius žvalgymus.

Archeologiniai tyrimai yra atliekami projektuojant (rekonstruojant, atkuriant, konservuojant) 
istorinius želdynus, jų sudėtines arba teritorines dalis ir kitais atvejais, apibrėžtais paveldo 
tvarkybos reglamente [6.9].

Atsižvelgiant į projekto sudėtį ir remiantis Teritorinio kultūros paveldo departamento išduo-
damomis sąlygomis, gali būti atliekami:

•	 archeologiniai	žvalgymai;	
•	 archeologiniai	žvalgomieji	tyrinėjimai;	
•	 detalieji	archeologiniai	tyrinėjimai.

Archeologiniai tyrimai atliekami vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu [6.9].
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Archeologiniai taikomieji tyrimai atliekami, kai reikia pagrįsti tvarkybos, statybos ar krašto-
tvarkos darbų projektus kultūros paveldo objektuose, šių objektų ir kultūros paveldo vietovių 
teritorijose (jei turimais duomenimis pagrindžiama archeologinio pobūdžio vertingųjų sa-
vybių buvimo tikimybė – ir kultūros paveldo objektų bei kultūros paveldo vietovių apsaugos 
zonose). 

5 pav. Istorinė teritorijos raida

1875 m. 1958 m.

1939 m. 1983 m.

XX a. pr. 1970 m.
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Kraštovaizdžio architektas, vertindamas teritoriją pagal atliktus istorinius tyrimus ir nu-
matydamas projekto sprendinius, gali pasiūlyti zonas archeologiniams tyrimams atlikti  
(6 pav.).

6 pav. kraštovaizdžio architekto pasiūlytos zonos archeologiniams tyrimams atlikti 
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inŽineriniai geologiniai ir geotecHniniai tyrimai 

Inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus (toliau – IGG tyrimai) sudaro geologinių, 
hidrogeologinių, geofizinių, geomechaninių ir geodinaminių žemės gelmių savybių tyrimų 
statybai visuma [6.10].

IGG tyrimų kiekis, gylis ir sudėtingumas priklauso nuo būsimos statybos vietos gamtinių 
sąlygų ir projektuojamo statinio pobūdžio. 

Vykdant IGG tyrimus (7 pav.) yra tiriami įvairūs gamtiniai ir antropogeniniai procesai bei 
reiškiniai, geologinė būsimo statinio pagrindo sandara, statybos aikštelės reljefas, požeminio 
vandens gylis ir sudėtis, grunto, slūgsančio po būsimu statiniu, geotechninės savybės. 

7 pav. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų schema
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Inžinerinių geologinių sąlygų tyrimai aprėpia nemažai darbų, kuriuos būtų galima suskirstyti 
į tokias rūšis [6.5]: 

•	 visų	duomenų,	kurie	buvo	gauti	atliekant	įvairius	geologinius	darbus	ankstesnių	tyri-
mų	metu,	surinkimas,	sisteminimas	ir	analizė;

•	 inžinerinis	geologinis	teritorijos	kartografavimas	ir	inžinerinių	geologinių	žemėlapių	
sudarymas;

•	 geofiziniai	lauko	tyrimo	darbai:	tai	elektriniai,	seisminiai,	gravimetriniai,	magneto-
metriniai	ir	branduoliniai	tyrimų	metodai;

•	 hidrogeologiniai	 lauko	tyrimų	darbai	–	gręžinių	išpumpavimas,	 įpylimai	į	kasinius	
(šurfus)	ir	gręžinius,	požeminio	vandens	lygio	režimo	stebėjimai	ir	kiti;

•	 gruntų	fizikinių	ir	mechaninių	savybių	laboratoriniai	tyrimo	darbai,	susiję	su	iš	grę-
žinių paimtų grunto bandinių tyrimais laboratorijoje.

Inžineriniai geologiniai lauko tyrimų darbai leidžia tirti gruntų savybes masyve, dažniausiai 
neimant bandinių, o bandant juos įvairiais prietaisais ir matuojant jų savybes bei tų savybių 
kaitą nepertraukiamai ir einant į gylį. Paskutiniais dešimtmečiais šie darbai inžinerinių geolo-
ginių tyrimų spektre užima vieną svarbiausių vietų. Jie nuolat tobulėja, labai dažnai pakeičia ir 
gręžimo darbus, ir geofizinius tyrimo metodus, ir laboratorinius gruntų tyrimus. Didžiausias 
šių lauko tyrimų darbų pranašumas yra tas, kad dažniausiai jie yra palyginti greiti ir pigūs. 
Juos atliekant gaunama informacija apie gruntų savybes tiesiogiai laukuose ir tiesiogiai grunto 
masyve.

Patikimiausi rezultatai apie inžinerines geologines sąlygas yra gaunami tuomet, kai visos IGG 
darbų rūšys yra vykdomos kompleksiškai. 

IGG tyrimus atlieka specialistas, kuris turi nustatyta tvarka išduotą Lietuvos geologijos tar-
nybos leidimą [6.11]. Atlikdamas tyrimus, specialistas (ar specialistų grupė) vadovaujasi IGG 
tyrimų technine užduotimi. IGG tyrimų techninė užduotis rengiama pagal statinio projekta-
vimo užduoties duomenis. Ją paprastai rengia statinio projektuotojas.

IGG tyrimai skirstomi į:
•	 žvalgybinius tyrimus, kurie gali būti atliekami rengiant statinio statybos pagrindi-

mą, projektinius pasiūlymus ar galimybių studiją bei siekiant pagrįsti statinio projek-
to principinius sprendinius, jei tie sprendiniai priklauso nuo teritorijos inžinerinių 
geologinių	sąlygų	ypatumų;

•	 projektinius tyrimus, kurie atliekami rengiant statinio projektą. Būtent šių tyrimų 
ataskaita visais IGG tyrimų atvejais yra privalomasis statinio projektavimo doku-
mentas. 

Projektiniai IGG tyrimai privalomi rengiant statybos, rekonstravimo ir tvarkybos darbų pro-
jektus, taip pat kapitalinio remonto projektus, kai keičiamos pamatų konstrukcijos. Projektiniai 
IGG tyrimai rekomenduojami atlikti ir statinio statybai pagrįsti, projektiniams pasiūlymams, 
statinio statybos būdui parinkti, taip pat galimybių studijai bei konkursinei dokumentacijai.
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Tam tikrais atvejais statytojas savo nuožiūra ar statinio projektuotojo, statybos rangovo pasiū-
lymu, taip pat statybos bei teritorijų planavimo ir tyrimų priežiūrą vykdančios institucijos rei-
kalavimu turi teisę inicijuoti papildomus kontrolinius IGG tyrimus, kurie yra skirti patikrinti 
projektinių IGG tyrimų kokybę ir tyrimų duomenų patikimumą.

Visų techninėje užduotyje numatytų IGG tyrimų rezultatai pateikiami ataskaitoje. Ataskaita 
susideda iš aiškinamojo rašto bei tekstinių ir grafinių priedų. Ataskaitoje pateikiamų apdorotų 
ir susistemintų duomenų sudėtis bei apimtis turi visiškai atitikti techninę užduotį. Ataskaita 
yra privalomasis dokumentas statinio projektui rengti, kai IGG tyrimai yra privalomi, taip pat 
tai kontrolės, priežiūros, ekspertizės ir avarijų tyrimo dokumentas [6.12]. 

dirVoŽemio tyrimai

Dirvožemio tyrimai yra būtini parenkant želdinių – medžių, krūmų, lianų ir žolinių augalų – 
asortimentą, nes projekte nurodomi dirvožemio rodikliai minimi augalų kataloguose ir yra 
svarbūs auga lams augti toje vietovėje.

Atliekant dirvožemio tyrimus yra nustatoma:
•	 dirvožemio	sudėtis;
•	 dirvožemio	struktūra,	poringumas;
•	 dirvožemio	derlingumas;
•	 dirvožemio	rūgštingumas	(pH)	(8 pav.);	
•	 dirvožemio	suslėgimas;
•	 dirvožemio	spalva.	

Prireikus papildomai tiriamas dirvožemio (grunto) užterštumas.

 

8 pav. dirvožemio rūgštingumas

dirvožemio rūgštumo grupės pHkcl

labai rūgštūs < 4,5

Vidutinio rūgštumo 4,6–5,0

mažo rūgštumo 5,1–5,5

rūgštokas 5,6–6,0

neutralus 6,1–6,5

artimos neutraliai reakcijai ir silpnai šarmingas > 6,6
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Hidrologiniai (Vandens telkinių) tyrimai

Hidrologiniai,	arba	paviršinių	vandens	telkinių,	tyrimai	atliekami,	kai	nagrinėjamoje	teritori-
joje	yra	paviršinio	vandens	telkinys	arba	telkiniai.	Hidrologiniai	tyrimai	papildo	hidrogeolo-
ginių tyrimų duomenis ir padeda analizuoti vandens, kaip kraštovaizdžio elemento, bei fizinių 
dėsningumų, pagal kuriuos vyksta hidrologiniai procesai, sąveiką.

Tyrimų apimtis priklauso nuo projekto apimties ir sąsajų su vandens telkiniu. Jei paviršinių 
vandens telkinių būklė kelia abejonių, turėtų būti atliekami mikrobiologiniai vandens užterš-
tumo arba ir cheminės sudėties tyrimai.

Hidrologinius	tyrimus	atlieka	hidrologas.	Tyrimų	išvados	pateikiamos	ataskaitoje.	

Pažymima, kad projektuojant šalia vandens telkinių būtina vadovautis Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro patvirtintu Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsau-
gos juostų nustatymo tvarkos aprašu [6.13] ir Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo są-
lygomis [6.34]. 

Hidrologo	pagalbos	reikia	ir	tuomet,	kai	teritorijoje	yra	numatoma	projektuoti	naujus	van-
dens telkinius.

dendrologiniai tyrimai 

Esamų želdinių įvertinimas yra neatsiejama kiekvieno projekto dalis. Priklausomai nuo teri-
torijai taikomų reglamentų ir planuojamo statinio pobūdžio, įvertinimo letalumas bei komp-
leksiškumas gali skirtis.

Šioje Metodikoje esamų želdinių inventorizacija siūloma kaip privalomas dokumentas 
prieš pradedant bet kokius projektavimo darbus tokiu būdu esamus želdinius laikant lygia-
verčiais topografinės nuotraukos elementais, pateikiamais atskirame želdinių inventoriniame 
plane bei jį papildančioje želdinių inventorizavimo kortelėje. 

Želdinių inventorizavimo tikslas – įvertinti želdinių kiekybinę bei kokybinę bū-
klę, numatyti jų apsaugos, naudojimo ir atkūrimo priemones. 

Želdinių inventorizavimo gairės yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsaky-
mu patvirtintose Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėse [6.14].

Šioje Metodikoje želdinių inventorizavimo kortelę siūloma pildyti fiksuojant pavienius saugo-
tinus [6.15] medžius, kurių skersmuo yra 8 cm ir daugiau, matuojant 1,3 m aukštyje.

Siekiant įvertinti medžio amžių (dydį), plane yra vaizduojama medžio lajos projekcija.  
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Medžių vertingumas brėžinyje gali būti parodomas:
•	 lajų	projekcijas	žymint	skirtingomis	spalvomis;
•	 lajų	projekcijas	užpildant	skirtingu	monochromišku	intensyvumu;
•	 lajų	projekcijas	žymint	skirtingais	grafiniais	simboliais.

Tokiu pat metodu patariama apytiksliai žymėti medžių grupes, kurios yra vientisos dendrolo-
giniu ir (ar) kultūriniu požiūriu.

Šiuo būdu taip pat reikia įvertinti ir šalia projektuojamos teritorijos ribų augančius brandžius 
pavienius medžius, kurių lajos ar jų dalys yra virš projektuojamos teritorijos. 

Žymint medžių grupę, tikslinga kaip pavienius pažymėti tuos medžius, kurių skersmuo 1,3 m 
aukštyje yra 15 cm ir daugiau.

Pagal galimybes grafiškai yra tikslinga atskirti spygliuočius ir lapuočius medžius, nes tai lei-
džia lengviau nustatyti teritorijoje augančių medžių rūšį, taip pat skirtingais sutartiniais ženk-
lais žymėti esamus (saugomus, kertamus) ir projektuojamus želdinius.

Žymint projektuojamus medžius ir krūmus yra fiksuojama jų sodinimo vieta ir pažymima 
suaugusio medžio ar krūmo lajos projekcija plane. Pažymėta suaugusio medžio ir (ar) krūmo 
lajos projekcija įtakoja projektuojamų želdinių skaičių konkrečioje erdvėje, sudarant palan-
kiausias augimo sąlygas. 

Projektuojamą želdinių rūšis ir skaičius yra žymimi ties kiekvienu simboliu (ar jų grupe), virš 
brūkšnio  nurodant želdinio pavadinimą lietuvių ir (ar) lotynų kalba arba numerį, kuriuo jis 
žymimas sodinamų želdinių lentelėje (A),  po brūkšniu – nurodomas sodinamų želdinių skai-
čius vienetais (B) (9 pav.).

9 pav. Siūlomi želdinių žymėjimo simboliai

kertami lapuočiai medžiai

Saugomi lapuočiai medžiai

projektuojami lapuočiai medžiai

projektuojami lapuočiai krūmai

projektuojama lapuočių gyvatvorė

projektuojami gėlynai

kertami spygliuočiai medžiai

Saugomi spygliuočiai medžiai

projektuojami spygliuočiai medžiai

projektuojami spygliuočiai krūmai

projektuojama spygliuočių gyvatvorė

Vijokliai, lianos



Želdynų projektų rengimo metodika30

Želdinių duomenys, atsižvelgiant į projektavimo užduotį ir darbo apimtį, gali būti aprašomi 
siauriau (1 lentelė) arba, siekiant išsamesnių tyrimų, plačiau (2 lentelė) dendrologinių tyrimų 
duomenų lentelėse. Papildomai lentelėje gali būti fiksuojamas lajos plotis šiaurės, rytų, pietų 
ir vakarų kryptimis (metrais).

1 lentelė. dendrologinių tyrimų pildymo forma (siauresnė)
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2 lentelė. dendrologinių tyrimų pildymo forma (platesnė)
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Planuojant šalinti želdinius, projekto rengimo metu yra ruošiamas želdinių šalinimo planas, 
kuris papildomas aiškinamuoju raštu ir sąnaudų kiekio žiniaraščiu. Rekomenduojama šalinti 
blogos kokybės želdinius, kurie yra avarinės būklės. Invazinės želdinių rūšys [6.16], tokios 
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kaip uosialapiai klevai (Acer negundo), baltažiedės robinijos (Robinia pseudoacacia), varpinės 
medlevos (Amelanchier spicata), ir kiti nepageidaujami želdiniai gali būti šalinami Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyta tvarka [6.17].

Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme yra numatyta želdinių būklės ekspertizė [6.20], kuri 
yra atliekama, kai želdynų tvarkymo ar kūrimo projektuose, kituose želdinių pertvarkymą, 
kūrimą ar veisimą reglamentuojančiuose dokumentuose numatomas želdinių pertvarkymas, 
naikinimas ar veisimas reikalauja papildomos informacijos apie želdinių būklę ar kyla ginčų 
dėl želdinių, numatytų pertvarkyti, naikinti ar įveisti, būklės.

Pagal sąnaudų žiniaraštį ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 
[6.18] yra skaičiuojami želdinių atkuriamosios vertės įkainiai. Želdinių atkuriamosios vertės 
įkainiai nustatyti medžio kamieno skersmens centimetrui, krūmo, krūmokšnio, puskrūmio, 
lianos vienetui, vejos ar gėlyno kvadratiniam metrui. 

Kita pašalintų želdinių kompensacinė priemonė yra gerai suprojektuoti želdiniai. Tikėtina, 
kad įgyvendinus šią sąlygą ilgainiui bus galima švelninti dažnai neigiamą visuomenės reakciją 
į planuojamus šalinti žel dinius.

Esamų paliekamų želdinių apsaugą reglamentuoja Želdinių apsaugos, vykdant statybos dar-
bus, taisyklės [6.19]. Taisyklėse numatytas priemones tikslinga papildyti atskiru esamų žel-
dinių apsaugos planu, kuriame turėtų būti žymima želdinių apsaugos zona, o kartu patei-
kiamame esamų želdinių apsaugos apraše numatomos šios zonos apsauginės priemonės bei 
detalizuojami galimi ir neleistini veiksmai apsaugos zonoje ir šalia jos konkrečiu projektiniu 
atveju. 

Esamų želdinių apsaugos planas ir apsaugos priemonių aprašas turi derėti su teritorijos plana-
vimo projektu ir neprieštarauti vienas kitam. Tai turi būti neatsiejamas dokumentas šalia kitų 
dokumentų, kurie yra privalomi statybos, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektams, taip 
pat kapitalinio remonto projektams, kai keičiamos pamatų konstrukcijos.

esamų statinių tyrimai 

Pagal Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme apibrėžtą sąvoką želdyne yra galimi tik nesudė-
tingi statiniai [6.4], kurių tyrimų pobūdis nėra apibrėžtas, todėl bendruoju atveju yra vertina-
mi nesudėtingi statiniai (atraminės sienutės, tvorelės, laiptai, lauko baldai ir šviestuvai, lengvų 
konstrukcijų pavėsinės, stoginės, lieptai, tilteliai, informaciniai statiniai – stendai, skydai, nuo-
rodos ir kiti), skulptūros, aplinkos meno kūriniai. 

Atliekant esamų statinių tyrimus yra vertinama:
•	 fizinis	nusidėvėjimas;	
•	 konstrukcinis	patikimumas;	
•	 estetinė	vertė.
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esamos BŪklĖs tyrimų apiBendrinimas ir iŠVadų pateikimas

Apibendrinant atliktus tyrimus, išvadose, susiejant su grafiniu pavaizdavimu plane ir (ar) pjū-
viuose, yra: 

•	 pateikiama	projektuojamos	teritorijos	esamos	būklės	analizė	ir	tyrimai;	
•	 nustatoma	bendroji	būklė	ir	aprašomos	vertingosios	savybės;	
•	 atliekama	silpnybių,	stiprybių,	galimybių	ir	grėsmių	(SSGG)	analizė,	kuri	bus	atspir-

ties tašku siūlant projekto sprendinius.

Esamos būklės apibūdinimas vertinamas pagal tris pagrindinius aspektus:
•	 gamtiniu	(biologinė	įvairovė,	dirvožemis,	apšvietimas,	drėgnumas,	vėjai,	reljefas,	na-

tūralūs	vandens	telkiniai	ir	t. t.);
•	 antropogeniniu	 (inžinerija,	 statiniai,	 hidrotechniniai,	 archeologiniai,	 istoriniai	 as-

pektai);	
•	 socialiniu	(gyventojai,	verslas,	socialiniai	pokyčiai,	saugumas,	visuomeniniai	ir	kul-

tūriniai aspektai). 

2.6. idĖjos FormaVimas

Projekto idėja  yra pateikiama rengiant projekto eskizą (10 pav.), kuriant objekto projektinius 
pasiūlymus (11 pav.) arba dalyvaujant objekto idėjos konkurse (12 pav.). Rengiant eskizą, pro-
jektinius pasiūlymus arba dalyvaujant konkurse ypač yra svarbi projekto tekstinė dalis, kurioje 
yra pateikiami paaiškinimai papildantys minėtų projektų grafinę dalį.

Objekto projektinių pasiūlymų sprendiniai ar konkurso laureato (jei konkurso sąlygos nenu-
mato kitaip) darbas dažnai yra naudojamas minėto objekto projektuotojui parinkti bei  pro-
jektavimo sąlygoms parengti. 

Skirtingai negu eskizo, kurio išraiška yra nereglamentuojama ir konkursinio darbo sudėties, 
kurią nustato konkretaus konkurso sąlygos – rengiant projektinius pasiūlymus projektavimo 
užduotis formuluojama vadovaujantis statybos techninio reglamentu [6.21], projekto tikslu ir 
uždaviniais.  

Projektiniuose pasiūlymuose  bendruoju atveju yra pateikiama:
•	 planiniai	teritorijos	sprendiniai;	
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•	 pjūviai	per	charakteringus	teritorijos	taškus;
•	 objekto	vizualizacija	(kartu	su	aplinka);	
•	 projektinius	sprendinius	pagrindžiantis	aiškinamasis	raštas.	

Projektiniams pasiūlymams rengti yra pasirenkamas toks brėžinių mastelis, kuris aiškiai iš-
reiškia projektavimo idėjas ir apibrėžia pagrindinius konstrukcinius sprendinius. 

Projektiniai pasiūlymai gali būti naudojami rengiant projektavimo darbų užduotį tvarkybos 
darbams – projektuojant istorinius želdynus. Projektiniai pasiūlymai, kuriems pritarė už kul-
tūros paveldo apsaugą atsakinga valstybės ar savivaldybės institucija, pateikiami kultūros pa-
veldo objekto tvarkybos darbų ar tvarkomųjų statybos darbų projektavimo sąlygoms gauti 
arba gauti sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti.

10 pav. eskizas
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11 pav. projektiniai siūlymai
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12 pav. konkursinis darbas

Rengiant istorinio želdyno (nekilnojamojo kultūros paveldo objekto) projektinius pasiūlymus 
(13 pav.), juose pateikiama:

•		 titulinis	 lapas,	 kuriame	 nurodomi	 duomenys	 apie	 projektinių	 pasiūlymų	 rengėją	
(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefonas, fizinio as-
mens vardas, pavardė, telefonas, kvalifikacijos atestatų, teisės rengti ypatingų statinių 
projektus	pripažinimo	pažymų	išdavimo	datos	bei	numeriai);	projektinių	pasiūlymų	
objekto duomenys (objekto pavadinimas, adresas, Kultūros paveldo objekto registro 
kodas, objekto ir objekto užimamo ar jam naudoti priskirto žemės sklypo unikalus 
numeris	Nekilnojamojo	 turto	 registre);	duomenys	apie	 statytoją	 (juridinio	asmens	
pavadinimas,	adresas	arba	fizinio	asmens	vardas,	pavardė	 ir	 telefonas);	projektinių	
pasiūlymų	parengimo	data	(metai	ir	mėnuo);



Želdynų projektų rengimo metodika36

•		 aiškinamasis	raštas,	kuriame	nurodomas	projektuojamas	objektas	(jo	buvimo	vieta,	
vertingosios savybės ir kiti registro duomenys), paaiškinama numatoma veikla ir jos 
pasirinkimo koncepcija bei tai, kaip planuojama veikla paveiks projektuojamą objek-
tą,	jo	vertingąsias	savybes	ir	kraštovaizdį;

•		 nuosavybės	ar	valdymo	teisę	patvirtinančių	dokumentų	kopijos;
•		 eskizai	ar	brėžiniai,	išreiškiantys	statytojo	sumanymą;
•		 esamos	padėties	fiksavimo	dokumentai	(situacijos	schema,	žemės	sklypo	planas	su	

statinių, infrastruktūros ir kitų teritorijos elementų išdėstymu, kraštovaizdžio fo-
tofiksacija (14 pav.);

13 pav. Istorinio želdyno projektiniai pasiūlymai
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14 pav. Istorinio želdyno fotofiksacija

•		 planuojamos	veiklos	pavaizdavimas	eskizais,	fotomontažu	ir	pan.;
•		 kiti	duomenys	ar	dokumentai,	pagrindžiantys	planuojamos	veiklos	atitiktį	kultūros	

paveldo apsaugos reikalavimams.

Rengiant projektinius pasiūlymus tvarkomiesiems statybos darbams kultūros paveldo objekto 
teritorijoje ar apsaugos zonoje vadovaujamasi paveldo tvarkybos reglamente [6.22] bei staty-
bos techniniame reglamente [6.21] nurodytais reikalavimais.

Projektiniai pasiūlymai teisės aktų nustatyta tvarka saugomi statinio projektavimo sąlygas ar 
planavimo sąlygas išdavusioje už kultūros paveldo apsaugą atsakingoje institucijoje.
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Želdynų projektų rengimo metodika
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III.
projekto renGIMAS



Želdynų projektų rengimo metodika40

3.1. Želdyno tecHninis projektas

Techninis projektas yra vientisas dokumentas, kurio pagrindu: 
•	 nustatyta	tvarka	derinamas	naujai	statomo	ar	rekonstruojamo	statinio	projektas;
•	 atliekama	projekto	ekspertizė	 (kai	 ji	privaloma	–	ypatingiems	statiniams	arba	kitu	

įstatymų	numatytu	atveju	arba	kai	to	pageidauja	statytojas);
•	 gaunamas	statybą	leidžiantis	dokumentas;
•	 parenkamas	statinio	statybos	rangovas;
•	 rengiamas	darbo	projektas;
•	 parenkami	statybos	produktai,	įrenginiai	ir	pagal	pateiktas	technines	specifikacijas,	

vadovaujantis	darbo	projektu,	atliekami	statybos	darbai;
•	 vertinama	 (pagal	 techninių	 specifikacijų	 reikalavimus)	 statybos	 darbų	 ir	 pastatyto	

statinio	kokybė;
•	 pastatytam	statiniui	Lietuvos	Respublikos	statybos	įstatyme	nustatytais	atvejais	išduo-

damas statybos užbaigimo aktas arba patvirtinama deklaracija apie statybos užbaigi-
mą, techninio projekto technines specifikacijas pažymint žyma „Taip pastatyta“ [6.24].

Remiantis želdyno apibrėžimu, kuris pateikiamas Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme 
[6.4], želdynas savo sudėtimi gali būti prilyginamas statiniui ir jį galima įrengti (statyti) tik 
gavus statybos leidimą.

Vadovaujantis statybos techniniame reglamente [6.23] pateiktu statinių klasifikavimu ir šių 
statinių naudojimo paskirtimi, želdynas gali būti priskiriamas kitos paskirties inžineriniams 
statiniams, atskiros jo sudėtinės dalys – sporto paskirties, inžineriniams arba hidrotechni-
niams statiniams. Tikimasi, kad tobulinant esamus teisės aktus, reglamentuojančius statinio 
projekto rengimą, ateityje bus apibrėžta želdyno (parko, skvero, aikštės) kaip statinio sąvoka. 

Šioje Metodikoje Želdyno techninio projekto sudėties aprašymas, jį papildant specifiniais 
brėžiniais, aiškinamąja dalimi ir kitų reikalingų dokumentų sąrašu, kurie yra būtini siekiant 
kokybiškai įrengti želdyną, yra pateikiamas vadovaujantis šiuo metu galiojančiu statybos tech-
niniu reglamentu [6.21]. 

Šiame skyriuje yra aprašyta želdyno techninio projekto, kuris nėra kultūros paveldo objektas 
ir neįeina į istorinių želdynų kategoriją, sudėtis. 

Želdyno įrengimo (statybos) arba rekonstravimo projektas gali būti rengiamas dviem etapais – 
rengiant techninį projektą ir darbo projektą. Tai atliekama tuomet, kai yra taikomas Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas [6.31] – kai statybos rangovas parenkamas pagal tech-
ninį projektą arba pageidaujant užsakovui.

Projektuojant įvairios paskirties pastatus projektuojamo objekto sklype turi būti suprojektuo-
tas priklausomasis želdynas [6.4], kurio minimalų plotą reglamentuoja teritorijos detalusis 
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planas ir kuris priklauso nuo sklypo paskirties [6.32]. Priklausomojo želdyno sudėtis dalinai 
yra apibrėžta Statybos techninis reglamentas „Gyvenamieji pastatai“ [6.33].

Priklausomojo želdyno projekto dalių projektiniai sprendiniai dažniausiai sutampa su objekto 
projektiniais sprendiniais. Tačiau kiekvienu atveju rekomenduojamu masteliu yra būtina pa-
pildomai pateikti:

•	 pagrindinį	želdyno	sutvarkymo	(aplinkotvarkos)	planą,	M	1:200–1:500	(15 pav.);
•	 paliekamų	ir	šalinamų	želdinių	planą,	M	1:200–1:500	(16 pav.);
•	 projektuojamų	želdinių	planą(us),	M	1:200–1:500.

15 pav. priklausomojo želdyno pagrindinis brėžinys
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16 pav. priklausomojo želdyno projektuojamų želdinių planas, pažymint šalinamus želdinius

Rengiant atskirojo želdyno [6.4] techninį projektą bendruoju atveju yra patei-
kiamos šios dalys ir brėžiniai, kurių sudėtis detalizuojama toliau:

i. tekstinĖ dalis

•	 Titulinis	lapas
•	 Projekto	dokumentų	sudėties	žiniaraštis	(turinys)
•	 Aiškinamasis	raštas
•	 Projekto	rengimo	teisinis	pagrindas
•	 Kiti	dokumentai
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17 pav. Sodinamų želdinių eksplikacija

•	 Pagrindiniai	sklypo	arba	teritorijos	techniniai	rodikliai	
•	 Sklypo	analizės	duomenys
•	 Techninė	specifikacija
•	 Būtinos	projekto	sprendinių	įgyvendinimo	sąlygos
•	 Nurodymai	ir	reikalavimai,	kaip	parengti	projekto	ir	statybos	dokumentus
•	 Pasirengimo	statybai	ir	statybos	darbų	organizavimo	dalis
•	 Statybos	užbaigimas	ar	deklaravimas	apie	statybos	užbaigimą
•	 Gautų	pritarimų,	atliktų	suderinimų	sąrašas,	patvirtintas	projekto	vadovo
•	 Priedai
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ii. tyrimai

iii. graFinĖ dalis ir ŽiniaraŠČiai

•	 Esamos	situacijos	planas	(analizės	išvadinis	brėžinys)	 
(M 1:500–1:10 000)

•	 Pagrindinis	želdyno	sutvarkymo	(aplinkotvarkos)	planas	 
(M 1:200–1:500)*

•	 Sklypo	aukščių	(vertikalusis)	planas	(M	1:200–1:500)
•	 Dangų	planas	(M	1:200–1:500)	
•	 Paliekamų	ir	šalinamų	želdinių	planas	(M	1:200–1:500)*
•	 Suvestinis	sklypo	inžinerinių	tinklų	planas	(M	1:200–1:500)
•	 Projektuojamų	želdinių	(medžių,	krūmų,	lianų)	planas	(M	1:200–1:500)
•	 Projektuojamų	žolinių	augalų	planas	(M	1:200–1:500)*

– Vejų įrengimo brėžinys (M 1:200–1:500)
– Gėlynų (vienmečių, daugiamečių, rožynų) įrengimo brėžiniai  

(M 1:50–1:100)*
•	 Parko	įrenginių	(nesudėtingų	statinių)	planai,	pjūviai

* Pastaba. Jeigu želdyno projektas yra nesudėtingas, galima sujungti kelis planus 
(pvz., projektuojami želdiniai ir dangos rodomi viename plane ir pan.). Svarbiau-
sia, kad sujungus planus išliktų aiški pateikiama želdyno projekto informacija.

 
iV. sĄnaUdų kiekių ŽiniaraŠČiai

Bendruoju atveju, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu [6.21], techninio 
projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas:

•	 statytojo	sumanymui	suprasti;	
•	 projekto	ekspertizei	atlikti;	
•	 statinio	statybos	skaičiuojamajai	kainai	(reglamente	nurodytais	atvejais)	

nustatyti;	
•	 statinio	statybos	rangovui	parinkti;
•	 statybą	leidžiančiam	dokumentui	gauti;	
•	 darbo	projektui	parengti.	
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i. tekstinĖ dalis 

•	 Titulinis lapas:
– duomenys apie projektuotoją (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, 

buveinė, telefonas, fizinio asmens vardas, pavardė, telefonas, kvalifikacijos atestatų, 
teisės rengti ypatingų statinių projektus pripažinimo pažymų išdavimo datos ir nu-
meriai);

– projektuojamo objekto duomenys (pavadinimas, adresas, šio objekto ir jam naudoti 
priskirto	žemės	sklypo	unikalūs	numeriai,	nurodyti	Nekilnojamojo	turto	registre);

–	 projekto	pavadinimas;
– užsakovo duomenys (juridinio asmens pavadinimas, adresas ir (ar) fizinio asmens 

vardas,	pavardė	ir	telefonas);
– projekto parengimo data (metai ir mėnuo).

•	 Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis (turinys).

•	 Aiškinamasis raštas, kuriame motyvuojamas ir pagrindžiamas želdyno projektavimo bei 
pritaikymo pasirinktai paskirčiai sprendimas, aprašomas projekto įgyvendinimas, akcen-
tuojamas želdyno naudojimo pobūdis ir funkciniai ryšiai su gretimomis teritorijomis.

•	 Projekto rengimo teisinis pagrindas:
– projekto rengimo dokumentai – sutartis, pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumen-

tai	ir	duomenys,	kuriais	vadovaujantis	parengtas	projektas;
–	 techninė	užduotis;	

•	 Kiti dokumentai
–	 statytojo	žemės	sklypo	nuosavybės	arba	nuomos,	panaudos	teisės	dokumentai;	
–	 teritorijų	planavimo	(bendrojo,	specialiojo	ir	(ar)	detaliojo	planavimo)	dokumentai;
–	 žemės	sklypo	ar	jame	esančių	statinių	bendrasavininkų	sutikimai	(jei	yra);
– prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai. 

•	 Pagrindiniai sklypo arba teritorijos techniniai rodikliai (taip pat pateikiami ir pagrin-
diniame želdyno sutvarkymo plane): 
–	 sklypo	(teritorijos)	plotas;
–	 sklypo	(teritorijos)	užstatymo	plotas	ir	procentas;
– apželdintas (medžiais, krūmais ar žoliniais augalais apsodintas) sklypo (teritorijos) 

plotas;
– sklypo (teritorijos) sanitarinės ar apsaugos zonos dydis, sklype esantiems ar projek-

tuojamiems inžineriniams statiniams, tinklams ir susisiekimo komunikacijoms ser-
vitutu	ar	veiklos	apribojimais	nustatytų	apsaugos	zonų	dydis	ir	plotas;

– statybos laikotarpiui nuomojamos žemės plotas (kai reikia).

•	 Pateikiami sklypo analizės duomenys:
– projektuojamo želdyno įrengimo vieta (geografinė vieta), želdyno tipas (priklauso-

masis,	atskirasis),	kategorija	(ypatingas,	neypatingas);
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– analizės duomenys apie žemės sklypą: klimato sąlygos ir reljefas, vėjo kryptis ir sti-
prumas, esamų želdinių analizė, vandens telkinių analizė, pastatų, statinių įvertini-
mas ir aprašas, esamų inžinerinių tinklų ir įrenginių įvertinimas, kultūros paveldo 
vertybių tyrimai (topogeodeziniai, geologiniai, hidrogeologiniai), higieninė ir ekolo-
ginė	situacija	bei	kiti	projektui	parengti	reikalingi	duomenys;

– rekonstruojamiems želdynams – esamos būklės (dendrologinis, statinių konstrukci-
jų, parko įrenginių, inžinerinių tinklų, inžinerinių sistemų techninės būklės) įverti-
nimas;	esamo	želdyno	istorinių,	archeologinių	ir	kitų	reikalingų	tyrimų	aprašymas;	

– saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos apsaugos 
reglamentą), aplinkos apsaugos, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių 
principinių	sprendinių	trumpas	aprašymas;	apsauginės	ir	sanitarinės	zonos.	Projekte	
numatytų poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas.

sklypo analizės duomenys atitinka nagrinėjamos teritorijos tyrimų duomenis, 
kurie yra atlikti prieš rengiant techninį projektą.

•	 Techninė specifikacija. Joje pateikiama:
– želdyno įrengimo darbų reikalavimai (sklypui paruošti, žemei kasti, užpilti, tankinti, 

lietaus vandeniui nuvesti, privažiavimui ir aikštelių pagrindams bei dangoms įrengti, 
gruntinio vandens apsaugai nuo užteršimo priemonių įrengti ir kitiems darbams), 
leistini	nuokrypiai,	jų	įvertinimo	metodai	ir	rodikliai;

– sodinamų želdinių kokybės, statybos produktų (gaminių, medžiagų), įrenginių rei-
kalavimai: gruntui, pagrindų ir dangų medžiagoms, apsauginei plėvelei, kelio užtva-
rams, tvoroms, vartams, kelio ženklams, aplinkos tvarkymo elementams, kitiems ga-
miniams, medžiagoms. 

•	 Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos:
–	 įstatymai	ir	normatyviniai	dokumentai,	kurių	privalu	laikytis	įrengiant	želdyną;
–	 kvalifikaciniai	reikalavimai	želdyno	įrengimo	rangovui	ir	subrangovams;
– saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 

statybvietėje	ir	statomame	statinyje	užtikrinimo	reikalavimai;	trečiųjų	asmenų	inte-
resų apsauga statybos metu.

•	 Nurodymai ir reikalavimai, kaip parengti projekto ir statybos dokumentus:
–	 statinio	projekto	ekspertizės	būtinumas;	
– būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) projekto ir statybos 

dokumentai, pvz., darbo projekto brėžiniai, jų privalomą atitiktį techninio projekto 
sprendiniams ir techninėms specifikacijoms pagrindžiantys dokumentai, apimtis ir 
detalumas;	statybos	darbų	technologijos	projekto	būtinumas	ir	apimtis;	specifinių	ir	
naujų	konstrukcijų,	inžinerinių	sistemų	bei	įrenginių	naudojimo	instrukcijos;	inži-
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nerinių	tinklų	geodezinės	nuotraukos;	brėžiniai	ir	techninės	specifikacijos	su	užrašu	
„Taip	pastatyta“	ir	t.	t.;

– rangovo parengtų projekto ir statybos dokumentų derinimo su projektuotoju ir stati-
nio	statybos	techninės	priežiūros	vadovu	atvejai	ir	tvarka;

– nurodymai, kaip įforminti projekto ir statybos dokumentus (ir tuos, už kuriuos at-
sakingas rangovas, pvz., originalūs dokumentai su parašais, derinimų įforminimas, 
komplektavimas ir komplektų vienetų skaičius, kompiuterinės versijos būtinumas ir 
t.	t.;

– projekto, jo dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas.

•	 Statybos darbų organizavimas ir metodai (kai nerengiama pasirengimo statybai ir staty-
bos darbų organizavimo projekto dalis):
– želdyno	įrengimo	etapų	eiliškumas;
– specialūs statybos darbų organizavimo ir technologijos, želdinių apsaugos statybos 

metu reikalavimai. Želdinių apsauga statybos metu yra reglamentuojama vadovau-
jantis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis, patvirtintomis Lietu-
vos	Respublikos	aplinkos	ministro	įsakymu	[6.19];

– statybos įrangos ir transporto priemonių reikalavimai.

•	 Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą:
– rangovo	ir	subrangovų	rengiama	dokumentacija	ir	reikalavimai	jai	parengti;
– želdyno įrengimo priėmimo tvarka ir dokumentai.

•	 Gautų pritarimų, atliktų suderinimų sąrašas, patvirtintas projekto vadovo.

•	 Priedai:
– projektuotojo	kvalifikaciją	patvirtinantys	dokumentai;
– projekto	vadovo	kvalifikaciją	patvirtinantys	dokumentai;
– projekto vadovo paskyrimo dokumentas.

ii. tyrimai

• Tyrimų kiekis ir būtinumas nustatomas atsižvelgiant į projekto apimtį, projekto rengimo 
teisinius dokumentus ir projektavimo darbų rangos sutartį.

• Išvadinis tyrimų brėžinys rengiamas vadovaujantis atliktais tyrimais. Šiame plane yra ak-
centuojamos svarbiausios tyrimų išvados, kurios turės įtakos projekto sprendiniams.
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18 pav. pagrindinis želdyno brėžinys
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iii. graFinĖ dalis

•	 Esamos situacijos planas (M 1:500–1:10 000). Jame nurodoma: 
– šiaurės	krypties	rodyklė;
– sklypo aplinka, gretimybės (apimant ne mažiau kaip 100 m už bet kurios apsaugos ar 

sanitarinės	zonos	ribos);	
– vandens	telkinių	apsaugos	zonos;	
– inžinerinių	tinklų	apsaugos	zonos;	
– pagrindiniai	keliai;	
– vietovės	„vėjų	rožė“;	
– gamtinis	karkasas;
– kiti duomenys.

•	 Pagrindinis želdyno sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas (M 1:200–1:500). Šiame pla-
ne (18 pav.) pateikiama informacija, leidžianti suvokti galutinį būsimojo želdyno vaizdą. 
Jame nurodoma:
– sklypo	(projektuojamos	teritorijos)	ribos;
– šiaurės	krypties	rodyklė;	
– kietos	ir	minkštos	dangos,	jų	medžiagiškumas;	
– tvorų,	atraminių	sienelių,	parko	įrenginių	ir	elementų	vietos	bei	jų	rūšys;	
– išskiriami išsaugomi ir sodinami medžiai ir (ar) krūmai – brėžinyje vaizduojama su-

augusio	medžio	ir	(ar)	krūmo	lajos	projekcija;
– sutartiniu	ženklu	ar	brūkšniu	schematiškai	pažymimi	gėlynai;	
– vandens	telkiniai;
– apšvietimas,	pažymint	šviestuvų	vietas	ir	tipus;
– esami	ir	projektuojami	statiniai,	jų	sąrašas;	
– sutartiniai ženklai.

•	 Sklypo aukščių planas (M 1:200–1:500). Jame nurodoma: 
– statinių	ir	sklypo	reljefo	nulinis	lygis	(taškiniu	ar	horizontaliu	metodu);
– projektuojami	ir	esami	aukščiai,	nuolydžiai	ir	lygiai;	
– projektuojami	šlaitai;	
– atraminės	sienelės,	laiptai,	keliai;	
– privažiavimai,	takai;	
– charakteringi	reljefo	taškai	ir	kiti	planavimo	elementai;
– sutartiniai ženklai.

•	 Dangų planas (M 1:200–1:500). Šiame plane pateikiama:
– kietųjų	ir	minkštųjų	dangų	plotai,	išskiriant	esamas	ir	projektuojamas	dangas;
– išmatavimai,	pririšimas;	
– aikštelių,	laiptų,	atraminių	sienučių	pjūviai	ir	detalės	(M	1:100,	1:200);	
– sutartiniai ženklai.
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Dangų planas (19 pav.) gali susidėti iš dviejų ar daugiau brėžinių: dangų rūšių, dangų išmata-
vimų bei pririšimo ir kitų brėžinių.

•	 Paliekamų ir šalinamų želdinių planas (M 1:200–1:500). Plane sutartiniais ženklais nu-
rodomi:
– esami paliekami sumedėję augalai (medžiai, krūmai, lianos), žymimi apibrėžiant to-

pografinį želdinio ženklą – lapuotis, spygliuotis medis, krūmas, liana, gyvatvorė, pa-
žymint apskritimu arba kitu uždaru kontūru, atitinkančiu esamo želdinio lajos pro-
jekciją	(žr.	2.5	skyriuje	„Tyrimai“);

– šalinami	želdiniai;
– išskirtiniai	ar	ypač	vertingi	želdiniai;
– perkeliami	arba	persodinami	želdiniai;
– medžių	būklės	įvertinimo	lentelė	(žr.	2.5	skyriuje	„Tyrimai“);

19 pav. dangų planas  
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20 pav. Apšvietimo planas

– šalinamų	želdinių	vertės	nustatymo	lentelė;	pageidaujant	statytojui,	gali	būti	pateik-
ta želdinių vertė, vadovaujantis želdinių atkuriamosios vertės įkainiais, patvirtintais 
Lietuvos	Respublikos	aplinkos	ministro	įsakymu	[6.18];	

– sutartiniai ženklai.

•	 Suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas (M 1:200–M 1:500). Plane nurodoma: 
– inžinerinių	tinklų	trasos;	
– charakteringų	taškų	koordinatės	arba	atstumai	nuo	statinių,	tarp	atskirų	tinklų;
– sudėtingomis	sąlygomis	–	skersiniai	profiliai	su	tinklų	išdėstymo	schema;	
– sodinami želdiniai, nužymint jų sodinimo atstumą nuo inžinerinių tinklų ir kitų esa-

mų arba projektuojamų objektų, vadovaujantis Medžių veisimo, vejų ir gėlynų įren-
gimo	taisyklėmis	[6.28];

– sutartiniai ženklai.
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•	 Projektuojamų želdinių (medžių, krūmų, lianų) planas (M 1:200–1:500). Jame (21 pav.) 
nurodoma:
– paliekami želdiniai, kurie žymimi apibrėžiant topografinį želdinio ženklą (lapuotis, 

spygliuotis medis, krūmas, liana, gyvatvorė ir t. t.) uždara linija, atitinkančia esamo 
želdinio	lajos	projekciją	į	žemę	(žr.	2.5	skyriuje	„Tyrimai“);

– projektuojami želdiniai, žymimi pagal brandaus želdinio lajos skersmenį, kurio cent-
ras (taškas apskritimo centre) atitinka medžio sodinimo vietą. Medžio sodinimo vie-
ta „pririšama“ prie stabilaus taško, nurodant atstumus metrais. Augalo sodinimo vie-
toje sutartiniu žymėjimu pažymimas augalo eilės numeris iš sodinamų augalų sąrašo 
(virš brūkšnio) ir augalų kiekis grupėje (po brūkšniu). Didesnėms medžių grupėms 
braižomas želdinių sodinimo tinklelis – 10 × 10 m (arba kito matmens), atskaitos 
liniją pasirenkant pastato, tvoros ar kito statinio tiesę arba želdinių sodinimo taškai 
pažymimi	koordinatėmis	(žr.	2.5	skyriuje	„Tyrimai“);
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– sodinamų želdinių lentelė, nurodant želdinių dydžius, konteinerių talpą, šaknyno bū-
seną;	

– sutartiniai ženklai.

•	 Projektuojamų žolinių augalų įrengimo planai (M 1:50–1:500) užsakovo pageidavimu 
gali būti pateikiami kartu su darbo projektu. Šie planai skirstomi į:

Vejų įrengimo brėžinį (M 1:200–1:500), kuriame:
– sutartiniu ženklu pažymimos vejos (esant kelių rūšių vejoms naudojami skirtingi su-

tartiniai	ženklai);	
– užpildoma vejų specifikacijos lentelė. 

21 pav. projektuojamų želdinių planas
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Gėlynų (vienmečių, daugiamečių, rožynų) įrengimo brėžinius (M 1:50–1:100), kuriuo-
se (22 pav.) pateikiama:
– šiaurės	krypties	rodyklė;
– gėlyno	pjūvis,	nurodant	augalinio	grunto	sluoksnį;
– mulčo	(jeigu	projektuojama)	sluoksnio	storis,	mulčo	tipai;	
– atskyrimo	arba	atribojimo	nuo	vejos	principas;
– augalų	grupės	paviršiaus	aukščio	koreliacija	aplinkinės	vejos	atžvilgiu;	
– gėlynų specifikacijos lentelės (išskiriant vienmetes, dvimetes, daugiametes gėlių rūšis, 

dydžius), sodinimo atstumai ir kiekiai (vnt./kv. m). 

•	 Želdyno įrenginių (suolų, pavėsinių (23 pav.), šviestuvų ir pan.) planai, pjūviai.

22 pav. Gėlyno projektas
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iV. sĄnaUdų kiekių ŽiniaraŠČiai 

Šie žiniaraščiai rengiami vadovaujantis statybos techninio reglamento [6.21] nuostatomis ir 
Lietuvos standartizacijos departamento nustatytais standartais [6.29].

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nu-
statoma pagal tokį eiliškumą: 

1)	techninės	specifikacijos;
2)	aiškinamieji	raštai;
3)	brėžiniai;
4) sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

23 pav. pavėsinės projektas
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Projektas pasirašomas, įforminamas, komplektuojamas, atiduodamas statytojui, kei-
čiamas, projekto originalai saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 
[6.25] ir statybos techninio reglamento [6.21] nuostatomis.

Projektas tvirtinamas remiantis statybos techninio reglamento [6.21] nuostatomis. 

Visuomenės informavimas apie jai svarbių statinių ir statinių, kuriems lietuvos 
respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas de-
talusis planas, projektavimo pradžią yra vykdomas vadovaujantis statybos tech-
ninio reglamento nuostatomis [6.21].

3.2. Želdyno tVarkyBos darBų projektas

Istorinis želdyno (kaip statinio) tvarkybos techninis projektas bendruoju atveju rengiamas 
pagal Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisykles. 

Tvarkybos darbų projektai pagal minėtas taisykles yra rengiami vadovaujantis:
•	 registro	duomenimis;	
•	 istoriniais	ir	ikonografiniais	duomenimis;	
•	 prieš	projektavimą	privalomų	atlikti	taikomųjų	tyrimų	išvadomis;	
•	 apsaugos	 reglamentais	 (kai	 tokie	 išduoti)	 arba	 laikinaisiais	 apsaugos	 reglamentais	

(projektavimo	sąlygomis);	
•	 projektiniais	pasiūlymais	(kuriems	pritarė	už	kultūros	paveldo	apsaugą	atsakinga	ins-

titucija);	
•	 apsaugos	sutartimis	(kai	tokios	sudarytos);	
•	 nekilnojamojo	kultūros	paveldo	apsaugos	specialiojo	teritorijų	planavimo	dokumen-

tais	arba	veiklą	saugomose	teritorijose	reglamentuojančiais	dokumentais;	
•	 specialiosiomis	žemės	ir	miško	naudojimo	sąlygomis	bei	kitais	Lietuvos	Respublikos	

kultūros ministro patvirtintais paveldo tvarkybos reglamentais nustatytais paveldo-
saugos reikalavimais. 

Istorinio želdyno, kaip kultūros paveldo objekto, tvarkybos projektas yra rengiamas remiantis 
Kultūros vertybių registro duomenimis, prieš projektavimą būtinų atlikti nedestruktyvių ir 
destruktyvių tyrimų išvadomis.

Rengiant atskirojo želdyno [6.4] tvarkybos darbų projektą bendruoju atveju yra pateikia-
mos šios dalys ir brėžiniai, kurių sudėtis detalizuojama toliau: 
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i. tekstinĖ dalis

•	 Titulinis	lapas
•	 Projekto	dokumentų	sudėties	žiniaraštis	(turinys)
•	 Aiškinamasis	raštas
•	 Projekto	rengėjo	kvalifikaciją	patvirtinančių	dokumentų	kopijos
•	 Objekto	apmatavimai
•	 Projekto	rengimo	teisinis	pagrindas
•	 Pagrindiniai	sklypo	arba	teritorijos	techniniai	rodikliai
•	 Sklypo	analizės	duomenys
•	 Techninė	specifikacija
•	 Būtinos	projekto	sprendinių	įgyvendinimo	sąlygos
•	 Nurodymai	ir	reikalavimai,	kaip	parengti	projekto	ir	statybos	dokumentus
•	 Pasirengimo	statybai	ir	statybos	darbų	organizavimo	dalis
•	 Statybos	darbų	organizavimas	ir	metodai	
•	 Statybos	užbaigimas	ar	deklaravimas	apie	statybos	užbaigimą
•	 Gautų	pritarimų,	atliktų	suderinimų	sąrašas,	patvirtintas	projekto	vadovo

ii. tyrimai 

iii. graFinĖ dalis

•	 Esamos	situacijos	planas	(M	1:500–1:10	000)
•	 Pagrindinis	brėžinys,	želdyno	sutvarkymo	(aplinkotvarkos)	planas	

(M 1:200–1:500)
•	 Sklypo	aukščių	planas	(M	1:200–1:500)	
•	 Dangų	planas	(M	1:200–1:500)
•	 Paliekamų	ir	šalinamų	želdinių	planas	(M	1:200–1:500)
•	 Suvestinis	sklypo	inžinerinių	tinklų	planas	(M	1:200–1:500)
•	 Projektuojamų	želdinių	(medžių,	krūmų,	lianų)	planas	(M	1:200–1:500)
•	 Projektuojamų	žolinių	augalų	planas	(M	1:200–1:500),	kuriame	nurodoma:

– Vejų įrengimo brėžinys (M 1:200–1:500) 
– Gėlynų (vienmečių, daugiamečių, rožynų) įrengimo brėžiniai 

(M 1:50–1:100) 
•	 Parko	įrenginių	planai,	pjūviai	(M	1:50–1:100)

iV. kiti dokUmentai

•	 Tvarkybos	darbų	kiekių	žiniaraščiai
•	 Tvarkybos	darbų	skaičiuojamoji	kaina
•	 Tvarkybos	darbų	techniniai,	kokybės,	charakteristikos,	kiti	reikalavimai	ir	

rodikliai ar specialiosios technologijos
•	 Tvarkybos	darbų	projekto	paveldosaugos	 (specialiosios)	 ekspertizės	 akto	

kopija ir statinio techninio projekto (kai toks rengiamas) bendrosios eks-
pertizės akto kopija

•	 Kiti	dokumentai,	reikalingi	pagrįsti	tvarkybos	darbų	projekto	sprendinius
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i. tekstinĖ dalis

•	 Titulinis lapas, kuriame nurodoma:
– duomenys apie projektuotoją (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, 

buveinė, telefonas, fizinio asmens vardas, pavardė, telefonas, kvalifikacijos atestatų, 
teisės rengti ypatingų statinių projektus pripažinimo pažymų išdavimo datos bei nu-
meriai);

– projektuojamo objekto duomenys (pavadinimas, adresas, unikalus Kultūros vertybių 
registro kodas ir šio objekto bei jam naudoti priskirto žemės sklypo unikalūs nume-
riai,	nurodyti	Nekilnojamojo	turto	registre);

– projekto	pavadinimas	(nurodant	visus	projektuojamus	tvarkybos	darbus);
– užsakovo duomenys (juridinio asmens pavadinimas, adresas ir (ar) fizinio asmens 

vardas,	pavardė	ir	telefonas);
– projekto parengimo data (metai ir mėnuo).

•	 Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis (turinys).

•	 Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma:
– projekto	rengimo	pagrindas;
– kokie planuojami tvarkybos darbai ir jų pasirinkimo koncepcija, paaiškinama, kaip 

numatoma saugoti projektuojamo objekto vertingąsias savybes, kaip atsižvelgiama į 
privalomų atlikti taikomųjų tyrimų išvadas ir projekto paveldosaugos (specialiosios) 
ekspertizės bei statinio techninio projekto (kai toks rengiamas) bendrosios eksperti-
zės pastabas ar rekomendacijas.

•	 Projekto rengėjo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.

•	 Objekto apmatavimai (fotogrametrinai ir pan.), esamos padėties fotofiksacija, teritorijos 
objektai ir sudedamosios dalys.

•	 Projekto rengimo teisinis pagrindas: 
– projekto rengimo dokumentai – sutartis, pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumen-

tai	ir	duomenys,	kuriais	vadovaujantis	parengtas	projektas;
– statytojo	žemės	sklypo	nuosavybės	arba	nuomos,	panaudos	teisės	dokumentai;
– žemės	sklypo	kopija;
– teritorijų	planavimo	(bendrojo,	specialiojo	ir	(ar)	detaliojo	planavimo)	dokumentai;
– duomenys	iš	Nekilnojamojo	kultūros	paveldo	registro;
– bendraturčių sutikimo rengti projektą patvirtinančių dokumentų kopijos (kai projek-

tuojamas	bendrosios	nuosavybės	teise	valdomas	objektas);
– prisijungimo	sąlygos	ir	specialieji	reikalavimai;	
– techninė užduotis.

Vadovaujantis pateiktu želdyno techninio projekto aprašu ir statybos techninio reglamento 
[6.21] nuostatomis, yra nurodoma: 
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•	 pagrindiniai	sklypo	arba	teritorijos	techniniai	rodikliai;	
•	 sklypo	analizės	duomenys;
•	 techninė	specifikacija;
•	 būtinos	projekto	sprendinių	įgyvendinimo	sąlygos;
•	 nurodymai	ir	reikalavimai,	kaip	parengti	projekto	ir	statybos	dokumentus;
•	 pasirengimo	statybai	ir	statybos	darbų	organizavimo	dalis;
•	 statybos	darbų	organizavimas	ir	metodai;	
•	 statybos	užbaigimas	ar	deklaravimas	apie	statybos	užbaigimą;
•	 gautų	pritarimų,	atliktų	suderinimų	sąrašas,	patvirtintas	projekto	vadovo.

ii. tyrimai 

Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto (šioje Metodikoje – istorinio želdyno) tyrimų darbų 
tikslas – nustatyti objekto kultūrinę vertę, jo autentiškumą, fizinę būklę ir objekto nykimo 
priežastis. Istorinio želdyno tyrimų rezultatai argumentuotai ir moksliškai pagrindžia konser-
vavimo, restauravimo ar atkūrimo darbus, lemia pritaikymo darbų sprendimus.

Tyrimai paprastai susideda iš tekstinės dalies ir brėžinių, kuriuose pažymėtos tyrinėjimų vie-
tos, taip pat projektuojamo objekto dalys ir elementai, kuriuos tvarkybos darbų metu nu-
matoma judinti ar kitaip fiziškai paveikti, nurodant numatomus atlikti darbus ir jų apimtį. 
Projektuojant istorinius želdynus yra būtina atlikti:

– istorinius	tyrimus;	
– archeologinius	tyrimus;	
– dendrologinius tyrimus. 

Taip pat, atsižvelgiant į objekto vietą, sudėtines dalis ar užsakovo pageidavimus, gali būti at-
likti ir kiti tyrimai.

•	 Išvadinis	 tyrimų	 brėžinys	 (M	 1:200–1:500)	 rengiamas	 vadovaujantis	 atliktais	 tyrimais.	
Šiame plane yra akcentuojamos svarbiausios tyrimų išvados, kurios turės įtakos projekto 
sprendiniams (geologinės sąlygos, reljefas, hidrologinis režimas ir hidrografinis tinklas, 
dirvožemis, augalija (be medžių ir krūmų), išlikusių želdyno elementų fiksavimas ir 
vertinimas).

iii. graFinĖ dalis

•	 Esamos situacijos planas (M 1:500–1:10 000), kuriame nurodoma:
– šiaurės	krypties	rodyklė;	
– sklypo aplinka, gretimybės (apimant ne mažiau kaip 100 m už bet kurios apsaugos ar 

sanitarinės	zonos	ribos);	
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– vandens	telkinių	apsaugos	zonos;	
– inžinerinių	tinklų	apsaugos	zonos;	
– pagrindiniai	keliai;	
– vietovės	„vėjų	rožė“;	
– gamtinis	karkasas;
– kiti duomenys. 

•	 Pagrindinis brėžinys, želdyno sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas (M 1:200–1:500), 
kuriame pateikiama informacija, leidžianti suvokti galutinį būsimojo želdyno vaizdą. Šia-
me plane pateikiama:
– sklypo	(projektuojamos	teritorijos)	ribos;
– šiaurės	krypties	rodyklė;	
– kietosios	ir	minkštosios	dangos,	jų	medžiagiškumas;	
– tvorų,	atraminių	sienelių,	parko	įrenginių	ir	elementų	vietos	bei	jų	rūšys;	
– išskiriami išsaugomi ir sodinami medžiai ir (ar) krūmai, brėžinyje vaizduojant suau-

gusio	medžio	ir	(ar)	krūmo	lajos	projekciją;
– vandens	telkiniai;
– apšvietimas,	pažymint	šviestuvų	vietas	ir	tipus;
– esami	ir	projektuojami	statiniai,	jų	sąrašas;
– sutartiniai ženklai.

Kiti brėžiniai:

•	 Sklypo aukščių planas (M 1:200–1:500). Jame nurodoma: 
– statinių	ir	sklypo	reljefo	nulinis	lygis	(taškiniu	ar	horizontaliuoju	metodu);
– projektuojami	ir	esami	aukščiai,	nuolydžiai	ir	lygiai;	
– projektuojami	šlaitai;	
– atraminės	sienelės,	laiptai,	keliai;	
– privažiavimai,	takai;	
– charakteringi	reljefo	taškai	ir	kiti	planavimo	elementai;
– sutartiniai ženklai.

•	 Dangų planas (M 1:200–1:500). Šiame plane pateikiama:
– kietųjų	ir	minkštųjų	dangų	plotai,	išskiriant	esamas	ir	projektuojamas	dangas;
– išmatavimai,	pririšimas;	
– aikštelių,	laiptų,	atraminių	sienučių	pjūviai	ir	detalės	(M	1:100,	1:200);	
– sutartiniai ženklai.

Dangų planas gali susidėti iš dviejų ar daugiau brėžinių: dangų rūšių, dangų išmatavimų ir 
pririšimo bei kitų brėžinių.

•	 Paliekamų ir šalinamų želdinių planas (M 1:200–1:500). Plane sutartiniais ženklais nu-
rodomi:
– esami paliekami sumedėję augalai (medžiai, krūmai, lianos), žymimi apibrėžiant 

topografinį želdinio ženklą – lapuotis, spygliuotis medis, krūmas, liana, gyvatvorė, 
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pažymint apskritimu arba kitu uždaru kontūru, atitinkančiu esamo želdinio lajos 
projekciją;

– šalinami	želdiniai;
– išskirtiniai	ar	ypač	vertingi	želdiniai;
– perkeliami	arba	persodinami	želdiniai;
– medžių	būklės	įvertinimo	lentelė	(žr.	2.5	skyriuje	„Tyrimai“);
– šalinamų	 želdinių	 vertės	 nustatymo	 lentelė;	 statytojui	 pageidaujant,	 želdinių	 vertė	

gali būti pateikta želdinių atkuriamosios vertės įkainiais, patvirtintais Lietuvos Res-
publikos	aplinkos	ministro	įsakymu	[6.18];	

– sutartiniai ženklai.

•	 Suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas (M 1:200–1:500). Plane nurodoma: 
– inžinerinių	tinklų	trasos;	
– charakteringų	taškų	koordinatės	arba	atstumai	nuo	statinių,	tarp	atskirų	tinklų;
– sudėtingomis	sąlygomis	–	skersiniai	profiliai	su	tinklų	išdėstymo	schema;	
– sodinami želdiniai, nužymint jų sodinimo atstumą nuo inžinerinių tinklų ir kitų esa-

mų arba projektuojamų objektų, vadovaujantis Medžių veisimo, vejų ir gėlynų įren-
gimo	taisyklėmis	[6.28];

– sutartiniai ženklai.

•	 Projektuojamų želdinių (medžių, krūmų, lianų) planas (M 1:200–1:500). Jame nuro-
doma:
– esami paliekami želdiniai, kurie žymimi apibrėžiant topografinį želdinio ženklą (la-

puotis, spygliuotis medis, krūmas, liana, gyvatvorė ir t. t.) uždara linija, atitinkančia 
esamo	želdinio	lajos	projekciją	į	žemę;

– projektuojami želdiniai, žymimi pagal brandaus augalo lajos skersmenį, kurio centras 
(taškas apskritimo centre) atitinka medžio sodinimo vietą. Medžio sodinimo vieta 
„pririšama“ prie stabilaus taško, nurodant atstumus metrais. Augalo sodinimo vieto-
je sutartiniu žymėjimu pažymimas augalo eilės numeris iš sodinamų augalų sąrašo 
(virš brūkšnio) ir augalų kiekis grupėje (po brūkšniu). Didesnėms medžių grupėms 
braižomas želdinių sodinimo tinklelis – 10 × 10 m (arba kito matmens), atskaitos 
liniją pasirenkant pastato, tvoros ar kito statinio tiesę arba želdinių sodinimo taškai 
pažymimi	koordinatėmis;

– sodinamų	želdinių	lentelė;	
– sutartiniai ženklai.

•	 Projektuojamų žolinių augalų įrengimo planai (M 1:50–1:500) (užsakovo pageidavimu 
gali būti pateikiami kartu su darbo projektu). Šie planai skirstomi į:

Vejų įrengimo brėžinį (M 1:200–1:500), kuriame:
– sutartiniu ženklu pažymimos vejos (esant kelių rūšių vejoms, naudojami skirtingi 

sutartiniai	ženklai);	
– užpildoma vejų specifikacijos lentelė. 
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Gėlynų (vienmečių, daugiamečių, rožynų) įrengimo planą (M 1:50–1:100), kuriame 
pateikiama:
– šiaurės	krypties	rodyklė;
– gėlyno	pjūvis,	nurodant	augalinio	grunto	sluoksnį;
– mulčo	(jeigu	projektuojama)	sluoksnio	storis,	mulčo	tipai;	
– atskyrimo	arba	atribojimo	nuo	vejos	principas;
– augalų	grupės	paviršiaus	aukščio	koreliacija	aplinkinės	vejos	atžvilgiu;	
– gėlynų specifikacijos lentelės (išskiriant vienmetes, dvimetes, daugiametes gėlių rūšis, 

dydžius), sodinimo atstumai ir kiekiai (vnt./kv. m). 

•	 Parko įrenginių planai, pjūviai (M 1:20–1:200).

iV. kiti dokUmentai

•	 Tvarkybos	darbų	kiekių	žiniaraščiai.
•	 Tvarkybos	darbų	skaičiuojamoji	kaina.
•	 Tvarkybos	darbų	techniniai,	kokybės,	charakteristikos,	kiti	reikalavimai	ir	rodikliai	

ar specialiosios technologijos.
•	 Tvarkybos	 darbų	 projekto	 paveldosaugos	 (specialiosios)	 ekspertizės	 akto	 kopija	 ir	

statinio techninio projekto (kai toks rengiamas) bendrosios ekspertizės akto kopija.
•	 Kiti	dokumentai,	reikalingi	pagrįsti	tvarkybos	darbų	projekto	sprendinius.

Kai tvarkybos darbų projekto rengimo dokumentuose randama prieštaravimų, sprendinių 
viršenybė nustatoma pagal:
1)	aiškinamajame	rašte	nurodytus	duomenis;
2)	brėžinius	(atsižvelgiant	į	planuojamų	tvarkybos	darbų	pobūdį,	jų	derinį	ir	apimtį);
3) tvarkybos darbų kiekių žiniaraščius.

Projektas tikrinamas, tvirtinamas, keičiamas ir saugomas vadovaujantis Lietuvos Respu-
blikos statybos įstatymo nustatyta tvarka [6.25] bei paveldo tvarkybos reglamento [6.22] nuo-
statomis. 

3.3. Želdyno sUpaprastintas tecHninis projektas

Jei želdynas, kurį norima įrengti, atitinka nesudėtingo statinio sąvoką, gali būti rengiamas 
supaprastintas techninis projektas, kurio apimtis yra apibrėžiama statybos techniniame regla-
mente [6.21].

Supaprastintas techninis projektas yra rengiamas per vieną etapą. Bendruoju atveju šį projektą 
sudaro: 

•	 titulinis	lapas;
•	 supaprastinto	techninio	projekto	dokumentų	sudėties	žiniaraštis;
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•	 aiškinamasis	raštas,	statinio	naudojimo	paskirtis,	statybos	vieta,	projektuojamą(us)	
statinį(ius)	apibūdinantys	pagrindiniai	rodikliai);

•	 projekto	rengėjo	kvalifikaciją	patvirtinančių	dokumentų	kopijos;
•	 sąrašas	dokumentų,	kuriais	vadovaujantis	parengtas	supaprastintas	projektas;
•	 sklypo	planas	(ant	ne	senesnio	kaip	5	metų	topografinio	plano,	kuris	supaprastinto	

projekto rengimo metu prireikus patikslinamas, arba ant kadastrinių matavimų pla-
no) su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija ir projektuo-
jamų	statinių	pagrindiniais	matmenimis	plane	bei	aukščiais;

•	 architektūriniai	brėžiniai	(dangų	planas,	tvarkomų	ir	atnaujinamų	želdinių	sprendi-
niai,	parko	įrenginiai,	pjūviai);

24 pav. Želdyno kaip nesudėtingo statinio projekto pagrindinis planas
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•	 statinių	ir	įrenginių	konstrukcijų	bei	inžinerinių	sprendinių	aprašymas;
•	 sąnaudų	kiekių	žiniaraščiai	ir	techninė	specifikacija	(statytojui	pageidaujant).

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nu-
statoma pagal tokį eiliškumą:

1)	techninės	specifikacijos;
2)	aiškinamieji	raštai;
3)	brėžiniai;
4) sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

3.4. darBo projekto sUdĖtis

Darbo projektas susideda iš:
•	 bendrųjų	sprendinių	duomenų	žiniaraščių;
•	 dokumentų	sudėties	žiniaraščių;	
•	 projekto	sprendinių	detalių	skaičiavimų.

Darbo projekte:
•	 pateikiami	brėžiniai	statybos,	montavimo	ir	inžinerinių	sistemų	įrengimo	darbams	

vykdyti;
•	 nurodomi	 sprendinių	 brėžiniai	 statybinių	 konstrukcijų	 ir	 inžinerinių	 sistemų	 ele-

mentams	pagaminti	(išskyrus	detalius	gamyklinius	brėžinius);
•	 aprašomi	nauji	ir	specifiniai	statinio	elementai,	inžinerinių	sistemų	naudojimo	ins-

trukcijos	(nurodymai,	taisyklės);
•	 pateikiami	sąnaudų	kiekių	žiniaraščiai	(rengiami	statytojui	pageidaujant).	

Darbo projektas yra sudarytas iš architektūrinės dalies ir konstrukcinės dalies.

Bendruoju atveju darbo projekto architektūrinę dalį sudaro:
•	 Bendrieji sprendinių duomenys ir dokumentų sudėties žiniaraščiai (projekto da-

lies bylų žiniaraštis, bylos brėžinių žiniaraštis, bendrieji paaiškinimai).
•	 Sprendinių detalūs skaičiavimai. Techninio projekto architektūrinėje dalyje pateikti 

šios dalies sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai, jei reikia, tikslinami ir detalizuo-
jami.

•	 Brėžiniai. Rengiant darbo projektą gali būti naudojami techninio projekto brėži-
niai juos detalizuojant, įvardijant parenkamus statybos produktus (gaminius ir me-
džiagas).

•	 Konstruktyviniai planai, pjūviai. Šie brėžiniai rengiami, kai tai numatyta sutartyje 
ar techninėje užduotyje, o jų detalumą nustato statytojas kartu su projekto vadovu ir 
projekto architektu.

•	 Kiti reikalingi brėžiniai.
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Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami statytojui pageidaujant.

Bendruoju atveju darbo projekto konstrukcinę dalį sudaro:
•	 Bendrieji sprendinių duomenys ir dokumentų sudėties žiniaraščiai (projekto da-

lies bylų žiniaraštis, bylos brėžinių žiniaraštis, bendrieji paaiškinimai).
•	 Sprendinių detalūs skaičiavimai. Techninio projekto konstrukcinėje dalyje pateikti 

šios dalies sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai patikslinami ir papildomai atlie-
kami visi kiti reikalingi konstrukcinių elementų, tvirtinimo detalių (jungčių) skaičia-
vimai.

•	 Brėžiniai. Parengiami sprendinių brėžiniai statybos (montavimo) darbams vykdyti 
ir inžinerinėms sistemoms įrengti (išskyrus detaliuosius montavimo brėžinius).

•	 Laikančiųjų ir atitvarinių konstrukcijų planai (M 1:50–1:200) su elementų jungi-
mo, mūro armavimo ir kitomis detalėmis, pjūviai su laikančiųjų ir atitvarinių kons-
trukcijų, laiptų ir kitų elementų jungimo detalėmis ar surenkamųjų konstrukcijų 
montavimo brėžiniai su sujungimo detalėmis.

•	 Sprendinių brėžiniai statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementams 
pagaminti (M1:10–M1:100), išskyrus detaliuosius gamyklinius brėžinius.

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami statytojui pageidaujant.
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4.1. Želdyno projekto Vykdymo aUtorinĖ prieŽiŪra

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu [6.26], jeigu 
architektūros kūriniai, taip pat sodų ir parkų, t. y. želdynų, projektai atitinka du pagrindinius 
kriterijus, jie yra laikomi autoriniais kūriniais.

Kriterijai, nusakantys autorinių kūrinių statusą, yra tokie:

•	 Kūrinys	turi	būti	originalus,	t. y.	individualus,	skirtingas	nuo	kitų,	naujas.
•	 Kūrinys	yra	intelektinės	kūrybos	rezultatas.

Iki želdyno įrengimo (statybos) pradžios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu ko-
deksu [6.30] bei kitais teisės aktais, tarp statytojo ir projektuotojo yra pasirašoma želdyno 
įrengimo autorinės priežiūros sutartis.

Vykdant statybos darbus yra vartojama sąvoka „statinio projekto vykdymo priežiūra“, kuri iš 
esmės atitinka autorinės priežiūros paskirtį.

Želdyno, kuris pagal sudėtines dalis atitinka statinio sąvoką, projekto vykdymo priežiūrą at-
lieka projektuotojas, kurio tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal patvirtintą 
projektą ir kad būtų įgyvendinta projekte sukurta architektūra bei kitos meninės išraiškos 
priemonės. Prižiūrint, kaip įgyvendinamas želdyno, kaip statinio, projektas, yra svarbu rasti 
optimaliausią sprendimą, kad, darant projekto korektūras, kuo mažiau būtų pakeista pradinė 
patvirtinta teritorijos sutvarkymo idėja. 

Želdyno įrengimo vykdymo (arba autorinę) priežiūrą turi teisę atlikti atestuotas želdynų pro-
jekto vadovas.

Želdyno projekto dalies (pvz., inžinerinių tinklų, apšvietimo, laistymo) vykdymo priežiūra 
yra želdyno projekto vykdymo priežiūros dalis.

4.2. Želdyno įrengimo tecHninĖ prieŽiŪra

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu [6.25], statinio (išskyrus nesudėtingą) 
statybos techninė priežiūra yra privaloma. Šis reikalavimas netaikomas atliekant statinio 
paprastąjį remontą. Statinio statybos techninės priežiūros atlikimo tvarką nustato Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija. 

Remiantis šiuo teiginiu, želdyno projekto (jeigu jis nėra nesudėtingas statinys) įgyvendinimo 
metu turi būti vykdoma techninė priežiūra. 
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Želdyno (kaip statinio) techninę priežiūrą atlieka architektas, kraštovaizdžio architektas ar 
statybos inžinierius, kurie, atstovaudami statytojui, vadovauja konkretaus statinio statybos 
techninei priežiūrai, atlieka statinio statybos (bendrųjų statybos darbų) bendrosios techninės 
priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoja specialiąją statinio statybos priežiūrą, jos vadovų 
veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.

4.3. eksploatacinĖ Byla

Tinkama želdyno priežiūra yra ypač svarbi per kelis pirmuosius įrengto želdyno gyvavimo 
metus ir lemia ilgalaikį kokybišką želdyno gyvavimą bei naudą aplinkai ir visuomenei. Todėl 
želdyno techniniame arba darbo projekte yra rekomenduojama pateikti želdyno eksploatacinę 
bylą, kurioje turi būti apibrėžiamos želdyno priežiūros detalės. Želdyno eksploatacinę bylą 
rengia želdyno projekto autorius. Nesant tokios galimybės, tokią bylą gali parengti ir kitas 
gerai su projektu susipažinęs kvalifikuotas projektuotojas arba patyrusi želdinių priežiūros 
kompanija. Eksploatacinė byla paprastai rengiama papildomai susitarus, tačiau trumpas eks-
ploatacijos aprašas gali būti pateikiamas ir su techninio projekto aiškinamojo rašto medžiaga.

Želdyno priežiūros (arba eksploatacinė) byla yra reikalinga siekiant išlaikyti ir kelti želdyno 
kokybę. Užsakovui ar želdyno savininkui ši byla padeda planuoti želdyno priežiūros biudže-
tą, ypač svarbų pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais, o želdyną prižiūrinčiai kompani-
jai eksploatacinė byla padeda suprasti projekto specifiką bei ypatumus prižiūrint ir tvarkant 
želdyną. Užsakovo ar savininko galimybes eksploatuoti želdyną būtina įvertinti dar prieš 
pradedant rengti želdyno projektą.

Eksploatacinėje byloje yra nurodama želdinių priežiūros (laistymo, ravėjimo, tręšimo, šiena-
vimo, genėjimo ir atsodinimo) techninė specifikacija.
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englisH sUmmary

The concern over the living environment has been growing over the several years. Changing 
climate affects our lives and principles of sustainability attract wider interest with cultural 
identity becoming an important aspect in multicultural European and worldwide context. 
Planning regulations aknowledge the importance of the integrated approach to designing our 
living environments that also includes open spaces. Lithuanian national strategy of sustainable 
development aims to integrate the sustainable green space design principles into national 
legislation system.

Professional design process remains the key factor to a quality outdoor space design. Principles 
of sustainability, client's brief, the budget and timely delivery must be managed well together 
to allow well thought through open space design to be implemented.

The open space design guide analyses the process of the outdoor space making. Each stage of 
the process is detailed, main aspects highlighted and illustrated with professional examples as 
well as the supporting legislation. 

This guide should help the professionals: architects, engineers, hydrologists, sculptors, 
ecologists, that are working with making of the open spaces to better understand the overall 
process and collaborate better.

The guide has been prepared as a handbook for practitioners and a study book for students. 
It should also help with better understanding of the open space making aspects and specific 
requirements for planners and the legislators as well as the public in general.

The open space design guide should lead the way for preparation of clearer and more defined 
regulations to govern it's making process. Design of the open space should become equally 
important process in shaping our living environments and the acts of law have to be altered 
for this to happen. It is hoped that the open space design guide will act as a catalyst for that.
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6.1. Nacio nalinės darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160. 

6.2. Kraštovaizdžio architektūros objektų ekonominės vertės problema. Prof. Birutė Gali-
nienė, Steponas Deveikis. 2013. 1 pav. Aplinkos išteklių bendrosios ekonominės vertės 
(BEV) sandų schema.

6.3. Europos kraštovaizdžio konvencija.
6.4. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas.
6.5.	 Gadeikis	S.	Geoinžineriniai	lauko	tyrimų	metodai.	Vilniaus	universitetas,	Hidrogeolo-

gijos ir inžinerinės geologijos katedra. 2012 m.
6.6. Lietuvos kraštovaizdžio architektų profesinės etikos kodeksas, priimtas 2011 m. gruo-

džio 7 d. Prieiga per internetą: <http://lkas.lt/lt/Turinys/etikos-kodeksas>.
6.7. Projektavimo darbų organizavimas Lietuvoje ir kitose ES šalyse. I dalis. Lietuvos archi-

tektų rūmai, 2011.
6.8. Statinio projektavimo užduotis (Techninė užduotis) techniniam projektui rengti, pa-

tvirtinta Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos valdybos posėdyje 2013-11-05.
6.9. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu 
Nr. ĮV-538.

6.10. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas.
6.11. Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vy-

riausybės 2001 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 1433.
6.12. Statybos techninio reglamentas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotech-

niniai tyrimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 
29 d. įsakymu Nr. D1-1053.

6.13. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tai-
syklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsa-
kymu Nr. 540.

6.14. Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respu-
blikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5.

6.15. Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemė-
je, priskiriami saugotiniems, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206.

6.16. Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplin-
kos ministro 2004 rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433.

6.17. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių dar-
bų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo 
tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 
31 d. įsakymu Nr. D1-87.  

6.18. Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos minis-
tro 2008 birželio 26 d. įsakymu Nr. 1-343.
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6.19. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respubli-
kos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193.

6.20. Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 14 d įsakymu Nr. D1-673. 

6.21. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-808 re-
dakcija).

6.22. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos dar-
bų projektų rengimo taisyklės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro  
2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-329.

6.23. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų nau-
dojimo paskirtį“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 
11 d. įsakymu Nr. 289.

6.24. Statybos techninis reglamentas STR1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirti ntas 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828.

6.25. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. 
6.26. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas.
6.27. Sodmenų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-674.
6.28. Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Res-

publikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717.
6.29. Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymas.
6.30. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
6.31. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.
6.32. Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų 

(plotų) nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694.

6.33. Statybos techninis reglamentas STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtintas 
Lietuvos Respublikos aplinkos mininstro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705

6.34. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1995 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1640 redakcija).

Pastaba. Teisės aktus ir visus jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre adresu:  
https://www.e-tar.lt/portal/index.html
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7.1. Aiškinamasis raštas – projekto tekstinis dokumentas, jo aiškinamoji dalis, bendra-
sis projekto aiškinamasis raštas, kuriame aprašoma ir paaiškinama viso projekto ir jo 
sprendinių esmė.

7.2. Archeologiniai tyrimai – archeologiniai kasinėjimai ir žvalgymai (ardomieji tyrimai), 
kuriais siekiama moksliškai ištirti žemėje, po vandeniu ar iš dalies po vandeniu esančius 
archeologinius objektus ir surinkti informaciją apie išlikusias, pakitusias ar prarastas ar-
cheologinio pobūdžio vertingąsias savybes, nustatyti nekilnojamosios kultūros vertybės 
istorinę raidą patvirtinančius faktus, juos apibendrinti ir dokumentuoti. Archeologiniai 
tyrimai pagal pobūdį skirstomi į šias rūšis: archeologinius žvalgymus, archeologinius 
žvalgomuosius tyrinėjimus ir archeologinius tyrinėjimus.

7.3. Architektūra – funkcinis erdvinis ir vizualiai suvokiamas meninis statinių, kraštovaiz-
džio ir teritorijų planavimo objektų formavimas.

7.4. Atskirasis želdynas – želdynas, esantis tik jam skirtame žemės sklype.

7.5. Inžineriniai statiniai – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kanalai, taip 
pat visi kiti statiniai, kurie nėra pastatai.

7.6. Istorinio želdyno atkūrimas – kompleksinis želdyno tvarkymas, kai grąžinama auten-
tiška želdyno struktūra ir kompozicija.

7.7. Istorinis želdynas – bet kokio dydžio želdynas, turintis išliekamąją stilistinę, meninę 
vertę arba priklausantis svarbiems urbanistinės raidos etapams, susijęs su visuomenės, 
kultūros ar valstybės įvykiais arba asmenybėmis.

7.8. Kraštovaizdis – žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių uolienų ir reljefo, pažemio oro, 
paviršinių ir gruntinių vandenų, dirvožemio, gyvųjų organizmų) ir (ar) antropogeninių 
(archeologinių liekanų, statinių, inžinerinių įrenginių, žemės naudmenų ir informaci-
nio lauko) komponentų, susijusių medžiaginiais, energiniais ir informaciniais ryšiais, 
teritorinis junginys. Tai žmonių suvokiama vietovė (teritorija), kurios pobūdį nulėmė 
gamtiniai ir (ar) antropogeniniai veiksniai ir jų sąveika.

7.9. Kraštovaizdžio tvarkymas – tai veikla atsižvelgiant į tvaraus vystymosi perspektyvą, 
kuria siekiama užtikrinti nuolatinę kraštovaizdžio priežiūrą, kad būtų galima orientuoti 
ir derinti pokyčius, kuriuos sukelia socialiniai, ekonominiai ir aplinkos raidos procesai.

7.10. Krūmas – augalas su keliais ar keliolika maždaug vienodo storumo sumedėjusiais, be-
veik nuo pat žemės besišakojančiais stiebais.

7.11. Krūmokšnis – mažas (ne daugiau kaip 0,5 m aukščio) krūmas, su keliais daugiamečiais 
silpnai sumedėjusiais, beveik nuo pažemio besišakojančiais stiebais.

7.12. Kultūros paveldo statinys – vertingųjų savybių turintis pastatas, jo dalis, inžinerinis 
statinys ar jo išlikusi dalis, monumentalūs nekilnojamieji dailės kūriniai.

7.13. Liana – sumedėjęs augalas vijokliniais stiebais.
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7.14. Mažieji kraštovaizdžio architektūros statiniai – nesudėtingi statiniai: atraminės sie-
nutės, tvorelės, laiptai, lauko baldai ir šviestuvai, lengvų konstrukcijų pavėsinės, stogi-
nės, lieptai, tilteliai, informaciniai statiniai (stendai, skydai, nuorodos ir kiti), skulptū-
ros, aplinkos meno kūriniai, kiti vieno stiliaus teritorijos tvarkymo ir puošybos statiniai.

7.15. Medis – sumedėjęs augalas, dažniausiai su vienu pagrindiniu stiebu ir laja.

7.16. Miesto ar miestelio sodas – ramiam poilsiui ir renginiams skirtas ne mažesnis kaip 0,5 
hektaro atskirasis želdynas, kurio lajų glaudumas – ne mažesnis kaip 70 procentų.

7.17. Neypatingas statinys – statinys, kuris nepriskirtas ypatingų statinių ir nesudėtingų sta-
tinių kategorijai.

7.18. Nekilnojamasis kultūros paveldas – kultūros paveldo dalis, kurią sudaro praeities kar-
tų pastatytos, įrengtos, sukurtos ar istorinių įvykių sureikšmintos išlikusios ar neišliku-
sios medžiaginės kultūros vertybės, tiesiogiai susijusios su užimama ir jomis naudoti 
reikalinga teritorija.

7.19. Nesudėtingas statinys – paprastų konstrukcijų pastatas, kurio didžiausias aukštis 
8,5 m, visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų 
plotų suma yra ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų, o rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis 
kaip	vieno	aukšto;	paprastų	konstrukcijų	inžinerinis	statinys.	Pastato	ir	inžinerinio	sta-
tinio paprastų konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nustato normatyviniai 
statybos techniniai dokumentai.

7.20. Parkas – ne mažesnis kaip 1 hektaro žmogaus sukurtas ar jo pertvarkytas želdynas, 
kuriame yra meniškai sukomponuotų želdinių, mažųjų kraštovaizdžio architektūros ir 
(ar) inžinerinių statinių, skirtas poilsio, mokslo, kultūros reikmėms arba pramogoms ir 
aplinkos kokybei gerinti. 

7.21. Priklausomasis želdynas – želdynas, esantis kito objekto žemės sklype. 

7.22. Projekto pavadinimas – statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto, paprastojo re-
monto, griovimo projekto (ar jungiančio kelias statybos rūšis projekto) ar kitos rūšies 
statinio projekto pavadinimas, nurodomas projekto antraštiniame lape, projekte, staty-
bą leidžiančiame dokumente, statybos užbaigimo dokumentuose. Projekto pavadinime 
nurodoma: statinio (patalpos) pagrindinė naudojimo paskirtis, adresas, projekto rūšis 
(statybos projektas, rekonstravimo projektas, ir kt.). Jei projektuojama statinių grupė, 
projekto pavadinime įrašoma pagrindinio grupės statinio naudojimo paskirtis ir pro-
jekto rūšis.

7.23. Projektiniai pasiūlymai – eskizinis projektas, kurio tikslas – išreikšti projektuojamo 
statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kuris pateikiamas kaip 
medžiaga projektuotojo parinkimo konkursui bei gali būti naudojamas projektavimo 
sąlygoms parengti. Projektinių pasiūlymų sudėtį kiekvienu konkrečiu atveju nustato 
statytojas.
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7.24. Planas – tam tikru masteliu pavaizduoti projektiniai sprendiniai.

7.25. Puskrūmis – augalas, kurio tik apatinė ūglių dalis yra daugiametė ir sumedėjusi, o vir-
šutinė dalis žolinė. 

7.26. Schema – grafiniais simboliais ir sutartiniais ženklais supaprastintai (gali būti ne pagal 
mastelį) pavaizduoti projektiniai sprendiniai.

7.27. Skveras – ne mažesnis kaip 0,05 hektaro trumpalaikiam poilsiui skirtas želdynas su vy-
raujančiomis atviromis erdvėmis, gerinantis miesto, miestelio ir kaimo estetinę ir eko-
loginę būklę.

7.28. Statinys – pastatas arba inžinerinis statinys, turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios 
visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje, atliekant statybos darbus, ir kuris yra 
nekilnojamasis daiktas.

7.29. Statinio projektas – normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties 
dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (aiškinamoji 
dalis, projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statinio statybai įteisinti ir vykdyti, 
visuma.

7.30. Statinio projektavimas – architektūrinė inžinerinė veikla, kurios tikslas – parengti sta-
tinio projektą.

7.31. Statinio statybos techninė priežiūra – statytojo organizuota statinio statybos priežiū-
ra, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos 
rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat 
normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskir-
ties dokumentų reikalavimus. 

7.32. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas – architektas ar statybos inžinierius, kuris, 
atstovaudamas statytojui (užsakovui), vadovauja konkretaus statinio statybos techni-
nei priežiūrai, atlieka statinio statybos (bendrųjų statybos darbų) bendrosios techninės 
priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoja specialiąją statinio statybos priežiūrą, jos va-
dovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.

7.33. Statinio techninis prižiūrėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, atliekantis statinio techni-
nę priežiūrą.

7.34. Statinio projekto vykdymo priežiūra – statytojo organizuota projektuotojo atliekama 
statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal sta-
tinio projektą ir kad būtų įgyvendinta projekte sukurta statinio architektūra. Statinio 
projekto dalies vykdymo priežiūra yra statinio projekto vykdymo priežiūros dalis.

7.35. Statinio projekto tvirtinimas – statytojo pritarimas parengtam statinio projektui, įfor-
minamas tvarkomuoju dokumentu – kai statytojas yra Lietuvos ar užsienio valstybės ju-
ridinis asmuo, arba statytojo žyma „tvirtinu“ ir parašu statinio projekte – kai statytojas 
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yra Lietuvos ar užsienio valstybės fizinis asmuo. Abiem atvejais nurodomi pagrindiniai 
šio statinio techniniai ir ekonominiai rodikliai, aplinkos ir kraštovaizdžio reikalavimai.

7.36. Statinio projekto ekspertizė – įvertinimas, kaip statinio projekte yra įgyvendinti 
Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatyti esminiai statinių reikalavimai, taip pat kitų 
įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir privalomųjų 
statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai.

7.37. Statinio ekspertizė – esamo ar statomo statinio techninės būklės įvertinimas turint 
tikslą nustatyti, ar statinys atitinka Reglamente (ES) Nr. 305/2011 suformuluotus esmi-
nius statinių reikalavimus.

7.38. Statinio projekto vykdymo priežiūra – statytojo organizuota projektuotojo atliekama 
statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal sta-
tinio projektą ir kad būtų įgyvendinta projekte sukurta statinio architektūra. Statinio 
projekto dalies vykdymo priežiūra yra statinio projekto vykdymo priežiūros dalis.

7.39. Statinio statybos techninė priežiūra – statytojo organizuota statinio statybos priežiū-
ra, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos 
rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat 
normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskir-
ties dokumentų reikalavimus.

7.40. Statyba – veikla, kurios tikslas – pastatyti (sumontuoti, nutiesti) naują, rekonstruoti, 
remontuoti ar griauti esamą statinį. Ši sąvoka taip pat apima kultūros paveldo statinių 
tvarkomuosius statybos darbus ar statinių statybą kultūros paveldo objektų teritorijose.

7.41. Statytojas (užsakovas) – Lietuvos ar užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo, kuris 
investuoja lėšas į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam 
fiziniam ar juridiniam asmeniui).

7.42. Suinteresuota visuomenė – visuomenė, kuriai daro arba gali daryti poveikį rengia-
mi želdynų kūrimo ir (arba) tvarkymo dokumentų sprendiniai ar kuriai yra svarbus tų 
sprendinių įgyvendinimas. 

7.43. Projektiniai pasiūlymai – pasiūlymai, kurių tikslas – išreikšti projektuojamo statinio 
architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kurie pateikiami kaip medžiaga 
projektuotojo parinkimo konkursui ir (ar) informacija visuomenei apie numatomą sta-
tinių projektavimą bei gali būti naudojami specialiesiems architektūros reikalavimams, 
specialiesiems saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimams, specialie-
siems paveldosaugos reikalavimams parengti.

7.44. Prisijungimo sąlygos – statinio, žemės sklype esančių inžinerinių tinklų ar susisiekimo 
komunikacijų prijungimo prie kitiems savininkams priklausančių inžinerinių tinklų ir 
susisiekimo komunikacijų sąlygos, jeigu jos nenustatytos teritorijų planavimo doku-
mentuose.
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7.45. Techninė specifikacija – dokumentas (dokumento atskira dalis), kuriame pateiktus 
techninius reikalavimus turi atitikti apibūdinamas produktas, procesas ar paslauga. Sta-
tybos produktų techninės specifikacijos yra standartai, Europos vertinimo dokumentai 
ir nacionaliniai techniniai įvertinimai.

7.46. Tyrinėtojas – fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, kuriems atitin-
kamą tyrinėjimų sritį reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai suteikia teisę atlikti 
šiuos tyrinėjimus.

7.47. Valstybinės reikšmės automobilių kelių želdiniai – želdiniai, augantys valstybinės 
reikšmės automobilių kelio juostoje – žemės juostoje, kurioje nutiestas ar tiesiamas 
 kelias.

7.48. Valstybinės reikšmės parkas – parkas, turintis ypatingą istorinę, architektūrinę, kultū-
rinę, mokslinę, estetinę, ekologinę ir dendrologinę vertę.

7.49. Veja – lygaus (horizontalaus ar nuolaidaus) paviršiaus viena žole ar kelių žolių mišiniu 
apsėtas prižiūrimas žolynas.

7.50. Žalioji jungtis – ne siauresnis kaip 20 metrų pločio atskirasis želdynas, jungiantis mies-
to ir (ar) miestelio želdynus ir miškus mieste ir už jo ribų į želdynų sistemą, skirtas 
rekreacijai, darantis poveikį oro masių judėjimui ir atliekantis migracijos koridoriaus 
funkciją.

7.51. Želdynas – ne mažesnis kaip 0,05 hektaro želdinių žemės sklypas, kuriame gali būti 
mažųjų kraštovaizdžio architektūros, inžinerinių ir laikinų statinių.

7.52. Želdiniai – žmogaus pasėti ar pasodinti medžiai (tarp jų ir pasodinti pavieniai ar natū-
raliai išaugę), krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai, lianos ir žoliniai augalai.

7.53. Želdinių būklės ekspertizė – želdinių ekologinės ir estetinės būklės tyrimas ir verti-
nimas.

7.54. Želdyno kūrimas – želdyno projekto rengimas ir įgyvendinimas.

7.55. Želdyno kūrimo ir (arba) tvarkymo projektas – dokumentas, kuriame smulkiai apra-
šomi želdyno kūrimo ir (arba) tvarkymo darbai, jų atlikimo eilės tvarka, nurodoma tų 
darbų sąmatinė vertė, technologijos, veisiamos medžių, krūmų, žolinių augalų (vejoms 
ir gėlynams) rūšys, išvardijami numatomi darbai įkūrus želdyną.

7.56. Želdyno naikinimas – veikimas arba neveikimas, dėl kurių blogėja želdyno būklė, ma-
žėja jo teigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės galimybės naudotis juo viešųjų intere-
sų reikmėms.

7.57. Želdyno pertvarkymas – želdyno planinės erdvinės struktūros keitimas šalinant ne 
mažiau kaip 20 procentų medžių, krūmų ar žolinių augalų ir sodinant naujus.
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7.58. Želdyno tvarkymas – želdyno augalijos, mažosios kraštovaizdžio architektūros ir inži-
nerinių statinių reikiamos būklės palaikymas ar atkūrimas vadovaujantis želdyno tvar-
kymo projektu.

7.59. Želdynų apsauga – veiksmų ir priemonių visuma, užtikrinanti želdynų kompozicijos, 
medžių ir krūmų įvairovės ir sveikumo išsaugojimą ir palaikymą.

7.60. Želdynų ir želdinių savininkas – valstybė, savivaldybė, fizinis ar juridinis asmuo, 
Lietuvos Respublikoje įsteigtas Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje Europos 
ekonominės erdvės valstybėje įsisteigusios įmonės filialas, taip pat užsienio valstybėje 
įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą 
pagal tos valstybės įstatymus, įstatymų nustatyta tvarka įgiję nuosavybės teisę arba į 
žemę, kurioje yra želdynų, želdinių, arba tik į želdinius.

7.61. Želdynų ir želdinių valdytojas – želdynų ir želdinių savininkas ar savivaldybė, valsty-
bės įmonė ar organizacija, patikėjimo teise valdantys įstatymų nustatyta tvarka jiems 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais perduotą valstybinėms funkcijoms įgy-
vendinti valstybinę žemę, kurioje yra želdynų ir želdinių, ar kitas fizinis ar juridinis as-
muo, teisėtai įgijęs privačios žemės valdymo teisę ar žemę naudojantis įstatymų, admi-
nistracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu pagrindu, arba turintis tik želdynų 
ir želdinių valdymo teisę.

7.62. Želdynų normavimas – atskirųjų želdynų ploto (kvadratiniais metrais), turinčio tekti 
vienam miesto gyventojui, ar priklausomojo želdyno ploto (procentais) žemės sklype, 
kuriame tas želdynas yra, normos nustatymas. 

7.63. Želdynų sistema – funkciškai tikslinga ir kompoziciškai vientisa želdynų visuma – 
gamtinio karkaso dalis, – palaikanti ekologinį stabilumą ir gerinanti žmonių gyvena-
mosios ir darbo aplinkos sąlygas.

7.64. Žolinis augalas – augalas, kurio antžeminės dalys nesumedėjusios ir žiemą paprastai 
nunyksta.



Želdynų projektų rengimo metodika86

Želdynų projektų rengimo metodika



87VIII. PAVYZDŽIAI 

I

VIII.
pAVyZdŽIAI 
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Sklypo aplinkos erdvių  eskizai. kraštovaizdžio arch. Malgožata Koševska. 

8.1. eskizai
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terasos sprendiniai. kraštovaizdžio arch. Malgožata Koševska. 
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eskizas. kraštovaizdžio arch. Malgožata Koševska.
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Sklypo eskizas. kraštovaizdžio arch. Malgožata Koševska.  
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Atraminės sienutės apželdinimo eskizas. kraštovaizdžio arch. Malgožata Koševska.  
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teritorijos eskizas. kraštovaizdžio arch. Malgožata Koševska.
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teritorijos eskizas. kraštovaizdžio arch. Malgožata Koševska.
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teritorijos erdvių eskizas. kraštovaizdžio arch. Malgožata Koševska.  
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rokiškio parko rekonstrukcijos eskizas. Arch. Giedrė Čeponytė 
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jamonto parko erdvinės ir želdinių struktūros sprendinių planas.  
Arch. Gabrielis Malžinskas, arch. Giedrė Laukaitytė-Malžinskienė.

8.2. projektuojamų teritorijų analizė
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ortofotografinis planas su taksaciniais miško sklypais. 
Arch. Gabrielis Malžinskas, arch. Giedrė Laukaitytė Malžinskienė.
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erdvės analizė. terasos projektiniai siūlymai. kaštovaizdžio arch. Malgožata Koševska.
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privataus sklypo aplinkos analizė. kraštovaizdžio arch. Malgožata Koševska.
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Sklypo fotofiksacija. kraštovaizdžio arch. Malgožata Koševska.
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jamonto parko Vilniuje projektiniai siūlymai. 
Arch. Gabrielis Malžinskas, arch. Giedrė Laukaitytė-Malžinskienė. 

8.3. projektinių pasiūlymų sprendiniai
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kiemų erdvių sutvarkymo projektiniai pasiūlymai. kraštovaizdžio arch. Jūratė Usanova.
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terasos projektiniai siūlymai. kraštovaizdžio arch. Malgožata Koševska. 
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privataus žemės sklypo aplinkos apželdinimo planas. 
kraštovaizdžio arch. Jūratė Usanova.

8.4. apželdinimo planai
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Želdinių tvarkymo planas. kraštovaizdžio arch. Jūratė Usanova.
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teritorijos prie Šilutės plento klaipėdoje želdinių sodinimo vietų planas. 
kraštovaizdžio arch. Rita Goliakovienė, Jūratė Usanova. 
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8.5. konkursinis darbas



111VIII. PAVYZDŽIAI 

konkursinis darbas. kraštovaizdžio arch. Jūratė Usanova. 
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jamonto parko sprendinių detalizacija. Arch. Gabrielis Malžinskas, Giedrė Laukaitytė-Malžinskienė.

8.6. konstrukciniai pjūviai, detalės
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Baseino sienutės detalė. kraštovaizdžio arch. Jūratė Usanova. 
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takų dangos įrengimo detalės. kraštovaizdžio arch. Jūratė Usanova.



115VIII. PAVYZDŽIAI 
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I

IX.
Želdynų 

ĮStAtyMAS 
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Neoficialus įstatymo tekstas

lIetUVoS reSpUBlIkoS 
Želdynų ĮStAtyMAS

2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241 
Vilnius

i skyriUs
Bendrosios nUostatos

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
Šio įstatymo paskirtis – nustatyti Lietuvos Respublikos teritorijoje ne miškų ūkio paskirties 

žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo 
teisinio reguliavimo pagrindus, siekiant užtikrinti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio 
stabilumą, gyventojų teisę į jų gyvenimo kokybę gerinančias aplinkos sąlygas. Šis įstatymas 
netaikomas žolinei augalijai, augančiai ne želdynų teritorijose.

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
1. Arboretumas – žemės sklypas, kuriame mokslo, pažintinės rekreacijos ir kitais tikslais 

kaupiami, tiriami ir eksponuojami vietiniai ir introdukuoti sumedėję augalai.
2. Atskirasis želdynas – želdynas, esantis tik jam skirtame žemės sklype.
3. Dendrologinis rinkinys – estetiniu, pažintiniu ir mokslo požiūriais vertingas želdynas, 

apsodintas vietiniais ir (arba) introdukuotais sumedėjusiais ne mažiau kaip 50 rūšių, porūšių, 
varietetų, formų, veislių augalais.

4. Istorinio želdyno atkūrimas – kompleksinis želdyno tvarkymas, kai grąžinama auten-
tiška želdyno struktūra ir kompozicija.

5. Istorinis želdynas – bet kokio dydžio želdynas, turintis išliekamąją stilistinę, meninę 
vertę arba priklausantis svarbiems urbanistinės raidos etapams, susijęs su visuomenės, kultū-
ros ar valstybės įvykiais arba asmenybėmis.

6. Krūmas – augalas su keliais ar keliolika maždaug vienodo storumo sumedėjusiais, be-
veik nuo pat žemės besišakojančiais stiebais.

7. Krūmokšnis – mažas (ne daugiau kaip 0,5 m aukščio) krūmas, su keliais daugiamečiais 
silpnai sumedėjusiais, beveik nuo pažemio besišakojančiais stiebais.

8. Liana – sumedėjęs augalas vijokliniais stiebais.
9. Mažieji kraštovaizdžio architektūros statiniai – nesudėtingi statiniai: atraminės sie-

nutės, tvorelės, laiptai, lauko baldai ir šviestuvai, lengvų konstrukcijų pavėsinės, stoginės, 
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lieptai, tilteliai, informaciniai statiniai (stendai, skydai, nuorodos ir kiti), skulptūros, aplinkos 
meno kūriniai, kiti vieno stiliaus teritorijos tvarkymo ir puošybos statiniai.

10. Medis – sumedėjęs augalas, dažniausiai su vienu pagrindiniu stiebu ir laja.
11. Medžių ir krūmų naikinimas – neteisėtas medžių ar krūmų pjovimas, kirtimas, ro-

vimas, laužymas, deginimas, nuodijimas cheminėmis medžiagomis ar kitais būdais, žemės 
paviršiaus ir (ar) jo lygio aplink medį ar krūmą keitimas (žeminimas, užpylimas ar sandarini-
mas), darantys poveikį medžių ar krūmų būklei.

12. Miesto ar miestelio sodas – ramiam poilsiui ir renginiams skirtas ne mažesnis kaip 
0,5 hektaro atskirasis želdynas, kurio lajų glaudumas – ne mažesnis kaip 70 procentų.

13. Parkas – ne mažesnis kaip 1 hektaro žmogaus sukurtas ar jo pertvarkytas želdynas, 
kuriame yra meniškai sukomponuotų želdinių, mažųjų kraštovaizdžio architektūros ir (ar) 
inžinerinių statinių, skirtas poilsio, mokslo, kultūros reikmėms arba pramogoms ir aplinkos 
kokybei gerinti.

14. Priklausomasis želdynas – želdynas, esantis kito objekto žemės sklype.
15. Puskrūmis – augalas, kurio tik apatinė ūglių dalis yra daugiametė ir sumedėjusi, o 

viršutinė dalis yra žolinė.
16. Skveras – ne mažesnis kaip 0,05 hektaro trumpalaikiam poilsiui skirtas želdynas su 

vyraujančiomis atviromis erdvėmis, gerinantis miesto, miestelio ir kaimo estetinę ir ekologinę 
būklę.

17. Suinteresuota visuomenė – visuomenė, kuriai daro arba gali daryti poveikį rengiami 
želdynų kūrimo ir (arba) tvarkymo dokumentų sprendiniai ar kuriai yra svarbus tų sprendi-
nių įgyvendinimas.

18. Valstybinės reikšmės automobilių kelių želdiniai – želdiniai, augantys valstybinės 
reikšmės automobilių kelio juostoje – žemės juostoje, kurioje nutiestas ar tiesiamas kelias.

19. Valstybinės reikšmės parkas – parkas, turintis ypatingą istorinę, architektūrinę, kul-
tūrinę, mokslinę, estetinę, ekologinę ir dendrologinę vertę.

20. Veja – lygaus (horizontalaus ar nuolaidaus) paviršiaus viena žole ar kelių žolių mišiniu 
apsėtas prižiūrimas žolynas.

21. Žalioji jungtis – ne siauresnis kaip 20 metrų pločio atskirasis želdynas, jungiantis 
miesto ir (ar) miestelio želdynus ir miškus mieste ir už jo ribų į želdynų sistemą, skirtas rekre-
acijai, darantis poveikį oro masių judėjimui ir atliekantis migracijos koridoriaus funkciją.

22. Želdynas – ne mažesnis kaip 0,05 hektaro želdinių žemės sklypas, kuriame gali būti 
mažųjų kraštovaizdžio architektūros, inžinerinių ir laikinų statinių.

23. Želdiniai – žmogaus pasėti ar pasodinti medžiai (tarp jų ir pasodinti pavieniai ar na-
tūraliai išaugę), krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai, lianos ir žoliniai augalai.

24. Želdinių būklės ekspertizė – želdinių ekologinės ir estetinės būklės tyrimas ir verti-
nimas.

25. Želdyno kūrimas – želdyno projekto rengimas ir įgyvendinimas.
26. Želdyno kūrimo ir (arba) tvarkymo projektas – dokumentas, kuriame smulkiai ap-

rašomi želdyno kūrimo ir (arba) tvarkymo darbai, jų atlikimo eilės tvarka, nurodoma tų darbų 
sąmatinė vertė, technologijos, veisiamos medžių, krūmų, žolinių augalų (vejoms ir gėlynams) 
rūšys, išvardijami numatomi darbai įkūrus želdyną.
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27. Želdyno naikinimas – veikimas arba neveikimas, dėl kurių blogėja želdyno būklė, 
mažėja jo teigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės galimybės naudotis juo viešųjų interesų 
reikmėms.

28. Želdyno pertvarkymas – želdyno planinės erdvinės struktūros keitimas šalinant ne 
mažiau kaip 20 procentų medžių, krūmų ar žolinių augalų ir sodinant naujus.

29. Želdyno tvarkymas – želdyno augalijos, mažosios kraštovaizdžio architektūros ir in-
žinerinių statinių reikiamos būklės palaikymas ar atkūrimas vadovaujantis želdyno tvarkymo 
projektu.

30. Želdynų apsauga – veiksmų ir priemonių visuma, užtikrinanti želdynų kompozicijos, 
medžių ir krūmų įvairovės ir sveikumo išsaugojimą ir palaikymą.

31. Želdynų ir želdinių savininkas – valstybė, savivaldybė, fizinis ar juridinis asmuo, Lie-
tuvos Respublikoje įsteigtas Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje Europos ekonominės 
erdvės valstybėje įsisteigusios įmonės filialas, taip pat užsienio valstybėje įsteigta organizacija, 
neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstaty-
mus (toliau – Fizinis ir juridinis asmuo), įstatymų nustatyta tvarka įgiję nuosavybės teisę arba 
į žemę, kurioje yra želdynų, želdinių, arba tik į želdinius.

32. Želdynų ir želdinių valdytojas – želdynų ir želdinių savininkas ar savivaldybė, valsty-
bės įmonė ar organizacija, patikėjimo teise valdantys įstatymų nustatyta tvarka jiems Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimais perduotą valstybinėms funkcijoms įgyvendinti valsty-
binę žemę, kurioje yra želdynų ir želdinių, ar kitas fizinis ar juridinis asmuo, teisėtai įgijęs 
privačios žemės valdymo teisę ar žemę naudojantis įstatymų, administracinių aktų, teismo 
sprendimo, sandorių ar kitu pagrindu, arba turintis tik želdynų ir želdinių valdymo teisę.

33. Želdynų normavimas – atskirųjų želdynų ploto (kvadratiniais metrais), turinčio tekti 
vienam miesto gyventojui, ar priklausomojo želdyno ploto (procentais) žemės sklype, kuria-
me tas želdynas yra, normos nustatymas. 

34. Želdynų sistema – funkciškai tikslinga ir kompoziciškai vientisa želdynų visuma – 
gamtinio karkaso dalis, – palaikanti ekologinį stabilumą ir gerinanti žmonių gyvenamosios ir 
darbo aplinkos sąlygas.

35. Žolinis augalas – augalas, kurio antžeminės dalys nesumedėjusios ir žiemą paprastai 
nunyksta.

3 straipsnis. Bendrieji želdynų apsaugos ir tvarkymo principai
1. Želdynai ir želdiniai turi gerinti aplinkos kokybę, tenkinti visuomenės sveikos gyvense-

nos ir rekreacijos poreikius, nekelti pavojaus žmonėms, statiniams, pastatams, saugiam eismui 
gatvėse, automobilių ir geležinkelio keliuose.

2. Želdynus ir želdinius būtina išsaugoti kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai 
svarbius kraštovaizdžio elementus.

3. Želdynų ir želdinių apsauga ir tvarkymas organizuojami pagal šiuos principus:
1)	želdynuose	ir	želdiniuose	saugoma	biologinė	įvairovė;
2)	nemažinamas	miestų	ir	miestelių	bendrasis	atskirųjų	želdynų	plotas;
3) formuojamas gamtinis karkasas šalies, rajono, miesto (ar jo dalių) mastu, kuriama 

vientisa	tolygi	želdynų	sistema	miestuose,	miesteliuose	ir	kaimo	kraštovaizdyje;
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4) išlaikomi užstatytų ir atvirų, gyventojų poilsiui ir sveikatingumui skirtų teritorijų op-
timalūs	ploto	santykiai	(nustatyti	pagal	galiojančias	normas),	ekologiniai	ir	estetiniai	ryšiai;

5) išlaikomas istorinių želdynų ir juose arba greta jų esančių pastatų ansamblių ar kom-
pleksų	ir	jų	tarpusavio	funkcijų	vientisumas;

6) atskirieji želdynai (parkai, tarp jų ir istoriniai, skverai, miesto ir miestelio sodai, den-
drologiniai rinkiniai) neskaidomi į dalis, išskyrus jų teritorijoje esančių objektų sklypų forma-
vimą;

7) pertvarkant esamus želdynus ir kuriant naujus, įvertinama suinteresuotos visuomenės 
motyvuota	nuomonė;

8) medžius ir krūmus prie saugotinų priskiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė Aplinkos 
ministerijos teikimu.

ii skyriUs
Želdynų sistema, klasiFikacija ir Želdynų normos

4 straipsnis. Želdynų sistema
1. Siekiant išsaugoti kraštovaizdžio struktūrą, biologinę įvairovę ir istorinę vertę, palaikyti 

teritorijos ekologinį stabilumą, gerinti žmonių gyvenamosios ir darbo aplinkos sąlygas, yra 
formuojama želdynų sistema.

2. Želdynų sistema yra savivaldybės teritorijos ar jos dalių gamtinio karkaso dalis, plėto-
jama kaip funkciškai tikslinga ir kompozicijos požiūriu vientisa struktūra.

3. Želdynų sistema turi atspindėti būdingus gamtinius ir kultūrinius kraštovaizdžio struk-
tūros elementus, užtikrinti gyventojų rekreacinius poreikius.

4. 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.

5. Būtina savivaldybės lygmens ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavi-
mo dokumentuose išskirti želdynų sistemą, nustatyti jos plėtojimo erdvinę struktūrą, ben-
druosius teritorijų naudojimo ir apsaugos reikalavimus.

6. Želdynų sistemos dalys, esančios valstybės ir savivaldybės saugomose teritorijose, 
įskaitant ir apsaugos zonas, tvarkomos ir naudojamos, apsaugos ir naudojimo režimas joms 
nustatomas vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymu ir kitais teisės aktais.

Straipsnio pakeitimai:
Nr. XII-412, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 76-3829 (2013-07-16)

5 straipsnis. Želdynų klasifikacija
Želdynai klasifikuojami į:
1)	atskiruosius	želdynus;
2) priklausomuosius želdynus.
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6 straipsnis. Atskirieji želdynai
1. 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, arbore-

tumus, 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.
2 dalis neteko galios nuo 2014-01-01.
3. Atskirieji želdynai pagal Žemės įstatyme nustatytą pagrindinę žemės naudojimo pa-

skirtį priskiriami kitos paskirties žemei, o pagal naudojimo būdą – atskirųjų želdynų teritori-
joms, išskyrus želdynus – kultūros paveldo objektus, kurie priskirti konservacinės paskirties 
žemei.

Straipsnio pakeitimai:
Nr. XII-412, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 76-3829 (2013-07-16)

7 straipsnis. Priklausomieji želdynai
Priklausomieji želdynai, atsižvelgiant į žemės sklypo, kurio sudėtyje yra želdynai, paskirtį 

(žemės naudojimo būdą), skirstomi į:
1)	gyvenamųjų	teritorijų	želdynus;
2)	visuomeninės	paskirties	teritorijų	želdynus;
3)	pramonės	ir	sandėliavimo	objektų	teritorijų	želdynus;
4)	komercinės	paskirties	objektų	teritorijų	želdynus;
5)	inžinerinės	infrastruktūros	teritorijų	želdynus;
6)	rekreacinių	teritorijų	želdynus;
7) kitų teritorijų želdynus, neišvardytus šios dalies 1–6 punktuose.

8 straipsnis. Želdynų normavimo principai
1. Miestuose ir miesteliuose atskirieji rekreacinės paskirties želdynai (parkai, miesto ir 

miestelio sodai, skverai) privalomi ir jų plotas normuojamas pagal Aplinkos ministerijos nu-
statytas normas nustatant bendrą rekreacinės paskirties želdynų plotą, tenkantį vienam mies-
to gyventojui. Rekreacinių želdynų norma vienam gyventojui priklauso nuo miesto dydžio ir 
gyventojų skaičiaus.

2. Žaliosios jungtys, sujungiančios miesto, miestelio želdynus į vientisą sistemą, atskirųjų 
mokslinės ir kultūrinės, memorialinės paskirties želdynų plotai, išskyrus kapines, atskirųjų 
apsauginės ir ekologinės paskirties želdynų plotai, išskyrus geležinkelio kelių ir jų įrenginių 
apsaugos zonų želdynų plotus, yra nenormuojami.

3. Priklausomųjų želdynų norma (plotas) nustatoma procentais nuo žemės sklypo, ku-
riam želdynai priklauso, ploto Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. Nustatant normą at-
sižvelgiama į žemės sklypo paskirtį ir ekologinių, estetinių, sveikatingumo ir kitų funkcijų 
svarbą tam sklypui.
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iii skyriUs
Želdynų ir Želdinių apsaUgos, tVarkymo ir kŪrimo Valdymas

9 straipsnis. Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir kūrimo valstybinis valdymas 
1. Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir kūrimo valstybinę politiką formuoja Lietu-

vos Respublikos Seimas.
2. Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir kūrimo valstybinį valdymą pagal kompe-

tenciją vykdo ir politiką kartu su savivaldybėmis įgyvendina Aplinkos ministerija, Kultūros 
ministerija, Susisiekimo ministerija ir Švietimo ir mokslo ministerija.

3. Aplinkos ministerija, koordinuodama želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir kūri-
mo valstybinį valdymą, atlieka šias funkcijas:

1) rengia želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, naujų želdynų kūrimo strategiją ir kitus 
teisės	aktus,	metodinius	nurodymus;

2) koordinuoja želdynų ir želdinių inventorizavimą, apskaitą, želdinių būklės stebėseną, 
duomenų	apie	želdynus,	želdinius	bazių	kūrimą,	teikia	metodinę	paramą;

3) organizuoja ir koordinuoja želdynuose augančių augalų genetinių išteklių atrinkimą ir 
kaupimą, jų priskyrimą augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams, koordinuoja jų išsau-
gojimą, genetinės medžiagos perkėlimą į Augalų genų banko saugyklą, arboretumus, specia-
lias	plantacijas	ir	kitus	biologinius	tyrimus;

4) koordinuoja neformalųjį ir formalųjį (darbininkų) mokymą želdinių apsaugos, tvarky-
mo, naujų želdinių veisimo klausimais.

4. Kultūros ministerija:
1) kartu su Aplinkos ministerija ir savivaldybėmis sprendžia kultūrinės paskirties želdynų 

apsaugos,	tvarkymo	ir	atkūrimo	klausimus;
2) rengia valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas istorinių želdynų paveldosaugos pro-

gramas;
3) pagal kompetenciją koordinuoja kultūrinės paskirties želdynų inventorizavimą, aps-

kaitą, skelbia juos valstybės saugomais kultūros paveldo objektais.
5. Susisiekimo ministerija:
1) koordinuoja geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų ir valstybinės reikšmės 

automobilių	kelių	želdinių	apsaugą,	tvarkymą	ir	naujų	želdinių	veisimą;
2) suderinusi su Aplinkos ministerija, rengia ir tvirtina saugiam eismui pavojų keliančių 

geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių 
juostoje	augančių	medžių	ir	krūmų	genėjimo	ir	kirtimo	tvarką;	

3) koordinuoja valstybinės reikšmės automobilių kelių želdinių ir geležinkelio kelių bei jų 
įrenginių apsaugos zonų želdinių inventorizavimą, apskaitą ir būklės stebėseną.

6. Švietimo ir mokslo ministerija sprendžia klausimą dėl želdynų ir želdinių teorinio ir 
praktinio pažinimo įtraukimo į formaliojo ir neformaliojo švietimo programas. 
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10 straipsnis. Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir kūrimo valdymas savivaldy-
bėse

1. Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo, želdinių veisimo valdymą 
vykdo savivaldybės. Jos:

1) organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir 
apskaitą, vykdo jų būklės stebėseną, kuria ir tvarko jų duomenų bazes (skaitmenines ir geo-
informacines);

2) organizuoja valstybinėje ir savivaldybei priskirtoje žemėje esančių želdynų ir želdinių 
apsaugą, pertvarkymą ir priežiūrą, želdynų kūrimą ir naujų želdinių veisimą, želdynų tvarky-
mo	ir	kūrimo	projektų	rengimą,	derina	juos;

3) organizuoja želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos, veikiančios prie savi-
valdybės visuomeniniais pagrindais, veiklą. Komisijos sudėtį ir nuostatus tvirtina savivaldy-
bės	administracijos	direktorius;

4) organizuoja atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinius matavimus ir įrašymą į Ne-
kilnojamojo	turto	kadastrą;

5) nustato lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir 
naujų	želdinių	veisimui,	skyrimo	tvarką;

6) skelbia želdynus ir želdinius savivaldybės saugomais gamtos ar kultūros paveldo objek-
tais	Saugomų	teritorijų	ir	Nekilnojamojo	kultūros	paveldo	apsaugos	įstatymų	nustatyta	tvarka;

7) organizuoja Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka želdynų sistemos ir atski-
rų jos dalių išskyrimo, atskirųjų želdynų ribų nustatymo, atskirųjų ir priklausomųjų želdynų 
apsaugos ir naudojimo privalomuosius reikalavimus nustatančių teritorijų planavimo doku-
mentų	rengimą;

8) vykdo želdynų ir želdinių būklės, želdynų kūrimo, naujų želdinių veisimo vidaus kont-
rolę;

9)	rengia	ir	tvirtina	želdynų	ir	želdinių	apsaugos	taisykles;
10) su želdynų ir želdinių savininkais ir valdytojais gali sudaryti sutartis dėl želdynų lan-

kymo	sąlygų,	želdinių	apsaugos	ir	priežiūros,	kovos	su	augalų	ligomis	ir	kenkėjais;
11) vadovaudamosi Aplinkos ministerijos nustatytais sodmenų kokybės reikalavimais ir 

atsižvelgdamos į rekomenduojamą asortimentą, planuoja sodmenų einamąjį ir perspektyvinį 
poreikį, reikalingą želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo darbams 
atlikti;

12) sprendžia medžių persodinimo, kirtimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo, gydymo 
klausimus;

13) išduoda leidimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui, genė-
jimui,	persodinimui	ar	kitiems	želdynų	ir	želdinių	tvarkymo	darbams;

14) teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją medžių ir krūmų sodinimo, kir-
timo,	genėjimo,	perkėlimo	klausimais;

15) Aplinkos ministerijos patvirtinta tvarka (suderinta su Lietuvos statistikos departa-
mentu) teikia Lietuvos statistikos departamentui metinę statistinę ataskaitą apie savivaldybės 
teritorijoje esamus, sutvarkytus, įkurtus naujus želdynus.
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2. Želdynų planavimo, kūrimo, apsaugos, tvarkymo ir priežiūros darbus savivaldybėje 
organizuoja vienas struktūrinis padalinys arba atsakingas savivaldybės tarnautojas.

3. Savivaldybių institucijos, atsižvelgdamos į želdynų klasifikaciją, želdinių augimo vietą, 
želdynų ir želdinių inventorizavimo, apskaitos, stebėsenos, apsaugos, tvarkymo, želdynų pla-
navimo, projektavimo ir kūrimo, želdinių veisimo prioritetus ir priemones numato savivaldy-
bės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose.

Straipsnio pakeitimai:
Nr. XI-1089, 2010-11-04, Žin., 2010, Nr. 137-6990 (2010-11-23)
Nr. XII-412, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 76-3829 (2013-07-16)
Nr. XII-461, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 79-3982 (2013-07-23)

11 straipsnis neteko galios nuo 2014-10-01.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. XII-461, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 79-3982 (2013-07-23)

12 straipsnis. Želdynus ir želdinius tvarkančių asmenų mokymas
1. Gamtosaugos asociacijos, biologinio, dekoratyviosios želdininkystės, kraštotvarkos 

profilio mokslo ir mokymo įstaigos pagal Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie So-
cialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintas neformaliojo ir formaliojo mokymo pro-
gramas gali apmokyti darbų vadovus, darbininkus želdinių apsaugos, tvarkymo, atkūrimo ir 
naujų želdinių veisimo klausimais. Apmokytiems darbų vadovams ir darbininkams suteikia-
ma teisė atlikti minėtus darbus.

2. Želdynus ir želdinius tvarkančių darbuotojų mokymui organizuoti, želdynų kūrimui, 
želdynų ir želdinių tvarkymui ir priežiūrai koordinuoti, želdynų ir želdinių savininkams, val-
dytojams ir gyventojams konsultuoti ir metodinei pagalbai teikti gali būti steigiama įmonė ar 
įstaiga.

13 straipsnis. Želdynus ir želdinius tvarkančios įmonės 
1. Želdynus ir želdinius tvarkančios įmonės privalo turėti specialistų, kuriems šio įstaty-

mo 12 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka būtų suteikta teisė vykdyti želdinių veisimo, augan-
čių medžių ir krūmų genėjimo, želdinių apsaugos nuo ligų ir kenkėjų, vejų ir gėlynų įrengimo 
darbus.

2. Valstybinės reikšmės automobilių kelių želdinius saugo, tvarko ir naujus veisia valsty-
binės kelių priežiūros įmonės.



Želdynų projektų rengimo metodika126

iV skyriUs
FiZinių ir jUridinių asmenų teisĖs ir pareigos

14 straipsnis. Fizinių ir juridinių asmenų teisės ir pareigos želdynų ir želdinių apsau-
gos, tvarkymo ir želdynų kūrimo srityse

1. Fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę:
1) naudotis želdynais ir želdiniais kultūros, sveikatingumo ir kitais tikslais laikydamiesi 

šio	įstatymo	ir	kitų	teisės	aktų	reikalavimų;
2)	dalyvauti	veisiant,	atkuriant	želdinius,	saugant	juos,	tvarkant	želdynų	aplinką;
3) gauti patikimą informaciją apie želdynų ir želdinių inventorizavimą, apskaitą, planuo-

jamus	ir	vykdomus	darbus	želdynų	teritorijose;
4) inicijuoti ir teikti pasiūlymus valstybės institucijoms ir savivaldybėms dėl naujų želdy-

nų	kūrimo,	esamų	želdynų	ir	želdinių	apsaugos;
5) organizuoti ir dalyvauti, jei turi atitinkamą kvalifikaciją, vykdant visuomeninę želdynų 

ir	želdinių	apsaugos	kontrolę;
6) reikalauti, kad būtų nutrauktas kenksmingos ūkinės veiklos objektų, natrio chlorido ir 

kitų	druskų	(naudojamų	sniegui	ir	ledui	tirpdyti)	poveikis	želdiniams;
7) nustatyta tvarka apskųsti valstybės institucijų, savivaldybių, atskirų pareigūnų, fizinių 

ir juridinių asmenų veiksmus, kai jie pažeidžia želdynų ir želdinių apsaugos reikalavimus.
2. Fiziniai ir juridiniai asmenys neturi leisti neteisėtų veiksmų ar neveikimo, jeigu dėl to 

želdynai ir želdiniai galėtų būti sunaikinti ar pažeisti ir blogėtų aplinkos gyvenimo sąlygos.

15 straipsnis. Želdynų ir želdinių savininkų ir valdytojų teisės ir pareigos
1. Želdynų ir želdinių valdytojai ir savininkai privalo:
1)	išsaugoti	želdynus	ir	želdinius,	tinkamai	juos	tvarkyti,	atkurti	ir	veisti	naujus;
2) taikyti kovos su kenkėjais ir ligomis priemones.
2. Želdynų ir želdinių savininkai ir valdytojai turi teisę:
1) privačioje žemės valdoje esančius želdynus ir želdinius, kurie teisės aktais nėra priskirti 

saugotiniems, tvarkyti savo nuožiūra, nepažeidžiant kaimyninių žemės sklypų ir namų valdų 
savininkų,	valdytojų	ar	naudotojų	interesų;

2) sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valstybės institucijomis ir savival-
dybėmis	dėl	želdynų	ir	želdinių	apsaugos	ir	priežiūros,	kovos	su	augalų	ligomis	ir	kenkėjais;

3) nustatyti želdynų lankymo sąlygas (laiką, lankymo įkainius).
3. Želdynų ir želdinių valdytojai, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos ar savivaldy-

bės pagal kompetenciją nustatyta tvarka turi teisę naudoti želdynus ir želdinius moksliniams 
tyrimams, mokymui, kultūrinei, švietėjiškai veiklai, gamtos ir kultūros objektų apsaugai, vi-
suomenės lankymui, rekreacijai ir kitiems, įstatymams bei teisės aktams neprieštaraujantiems, 
tikslams.
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16 straipsnis. Visuomenės informavimas ir želdinių būklės ekspertizė
1. Valstybės institucijos ir savivaldybės:
1) užtikrina želdynų ir želdinių inventorizacijos, jų būklės stebėsenos bei kitų su želdynais 

ir	želdiniais	susijusių	duomenų	viešumą;
2) informuoja visuomenę, kai numatomi vykdyti želdynų tvarkymo, kūrimo, medžių ir 

krūmų kirtimo, persodinimo, kitokio naikinimo darbai ar keičiama žemės sklypo, kuriame 
auga	želdiniai,	pagrindinė	žemės	naudojimo	paskirtis	ar	žemės	sklypo	naudojimo	būdas;

3) supažindina visuomenę su Želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių 
veisimo programa, želdynų ir želdinių būklę keičiančiais projektais.

2. Želdinių būklės ekspertizė Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka atliekama siekiant 
ginčytinais atvejais įvertinti želdinių ekologinę ir estetinę svarbą.

Straipsnio pakeitimai:
Nr. XII-412, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 76-3829 (2013-07-16)

17 straipsnis. Asmenų lankymasis želdynuose
1. Atskirieji želdynai, esantys valstybinėje ir savivaldybei priskirtoje žemėje, turi būti atvi-

ri lankymui, jeigu juose nevyksta uždaro pobūdžio renginiai, nevykdomi tvarkymo ir eina-
mieji priežiūros darbai. Lankymo sąlygas nustato želdynų savininkai ar valdytojai.

2. Želdynų, esančių privačioje žemėje, tarp jų ir istorinių želdynų, lankymo sąlygos (laikas 
ir kita) gali būti nustatomos dvišalėse savivaldybės ir želdynų savininkų ar valdytojų sutartyse 
arba nustačius žemės servitutą. Šias sąlygas želdynų savininkai ar valdytojai privalo nurodyti 
prie įėjimo pastatytuose stenduose.

V skyriUs
Želdynų ir Želdinių inVentoriZaVimas, apskaita,  

planaVimas ir projektaVimas

18 straipsnis. Želdynų ir želdinių inventorizavimas ir apskaita 
1. Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos tikslas – nustatyti želdynų žemės skly-

pų ribas, medžių ir krūmų rūšį, jų fiziologinę būklę, matmenis, įvertinti vejų, gėlynų, vandens 
telkinių, mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių, inžinerinių įrenginių ir kitų želdynuo-
se esančių objektų būklę, parengti apskaitos duomenis, kad želdynus būtų galima efektyviau 
valdyti, teikti informaciją apie želdynų ir želdinių, aplinkos būklę, kontroliuoti, ar jų plotai 
atitinka galiojančias želdynų normas.

2. Želdynai ir želdiniai inventorizuojami visuose želdynuose ir želdiniuose, nepaisant že-
mės nuosavybės formos.

3. Želdynus ir želdinius inventorizuojantys specialistai, pateikę asmens dokumentą ir įga-
liojimą atlikti inventorizavimo darbus, turi teisę darbo dienomis (šviesiu paros metu, suderinę 
laiką su želdynų ir želdinių savininkais ar valdytojais) įeiti į visus želdynus ir teritorijas, kur 
auga želdiniai, atlikti inventorizavimo darbus, gauti reikiamą informaciją apie želdynus ir žel-
dinius.
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4. Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos tvarką, turinį ir periodiškumą nustato 
Aplinkos ministerijos patvirtintos želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės.

5. Želdynų ir želdinių apskaitos duomenys turi būti prieinami visiems suinteresuotiems 
fiziniams ir juridiniams asmenims ir kasmet skelbiami viešai.

6. Remiantis želdynų ir želdinių inventorizavimo duomenimis ir šio įstatymo nustatyta 
želdynų klasifikacija, tvarkoma želdynų ir želdinių apskaita.

7. Želdynų ir želdinių apskaitos duomenys įrašomi į atitinkamų institucijų duomenų 
bazes, kurias sudaro skaitmeninių ir geoinformacinių duomenų bazės. Aplinkos ministerija 
steigia centrinę duomenų bazę. Želdynų ir želdinių duomenų bazių nuostatus tvirtina Aplin-
kos ministerija.

8. Želdynų žemės sklypai, atlikus jų kadastrinius matavimus, nustatyta tvarka įrašomi į 
Nekilnojamojo turto kadastrą.

19 straipsnis. Želdynų planavimas ir projektavimas
1. Želdynai planuojami Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Atskirieji želdynai žymimi savivaldybės lygmens bendruosiuose planuose, atskirųjų žel-

dynų ribos nustatomos vietovės lygmens bendruosiuose planuose. Atskirųjų ir priklausomųjų 
želdynų apsaugos ir naudojimo privalomieji reikalavimai nustatomi detaliuosiuose planuose.

3. Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka yra rengiami atskirųjų ir priklausomųjų želdynų 
tvarkymo ir kūrimo projektai.

4. Želdynų projektų rengimo vadovais gali būti tik atestuoti specialistai. Atestavimo tvar-
ką nustato Aplinkos ministerija.

Straipsnio pakeitimai:
Nr. XII-412, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 76-3829 (2013-07-16)

Vi skyriUs
Želdynų ir Želdinių apsaUga, Želdynų kŪrimas, tVarkymas

20 straipsnis. Želdynų ir želdinių apsauga
1. Saugotinų medžių ir krūmų, augančių ne miškų ūkio paskirties žemėje, kriterijus nu-

stato ir pagal juos saugotiniems priskiria Vyriausybė Aplinkos ministerijos teikimu.
2. Dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingus, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui 

reikšmingus želdinius, augančius privačioje žemėje, saugotinais skelbia savivaldybė, vadovau-
damasi Aplinkos ministerijos nustatytais kriterijais.

3. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejus, šių 
darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvar-
ką nustato Aplinkos ministerija.

4. Želdynai ir želdiniai nuo ligų ir kenkėjų saugomi vadovaujantis Aplinkos ministerijos 
patvirtintomis Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklėmis.

5. Želdinių apsaugą vykdant statybos darbus reglamentuoja Aplinkos ministerijos nusta-
tytos Želdinių apsaugos vykdant statybos darbus taisyklės.
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6. Želdinių apsauga vykdant valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelio kelių tiesimo ir 
remonto, geležinkelių įrenginių statybos ir remonto darbus nustatoma Aplinkos ministerijos 
ir Susisiekimo ministerijos patvirtinta tvarka.

21 straipsnis. Želdynų ir želdinių būklės stebėsena
1. Želdynų ir želdinių būklės stebėsena vykdoma pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą 

želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programą.
2. Želdinių būklės stebėsenos programa rengiama vadovaujantis Aplinkos monitoringo 

įstatymu.

22 straipsnis. Želdynų kūrimas, želdinių veisimas, želdynų ir želdinių tvarkymas
1. Želdynai kuriami, želdiniai veisiami vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, 

želdynų tvarkymo ir kūrimo projektais ir Aplinkos ministerijos patvirtintomis Medžių ir krū-
mų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis.

2. Želdynų ir želdinių tvarkymo metu turi būti išsaugoti esami gyvybingi perspektyvūs 
želdiniai.

3. Želdynų ir želdinių tvarkymo darbai vykdomi vadovaujantis želdynų tvarkymo ir kū-
rimo projektais, atskirųjų ir priklausomųjų želdynų, atsižvelgiant į jų paskirtį, pavyzdiniais 
apsaugos ir tvarkymo reglamentais, Aplinkos ministerijos patvirtintomis Medžių ir krūmų, 
vandens telkinių, esančių želdynuose, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis.

4. Kultūros paveldo objektų, įskaitant kultūros paminklus, priežiūrą želdynuose regla-
mentuoja Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymas ir kiti teisės aktai.

Vii skyriUs
kUltŪrinĖs paskirties Želdynai ir ValstyBinĖs reikŠmĖs parkai

23 straipsnis. Kultūrinės paskirties želdynų apsaugos ir tvarkymo bendrieji reikala-
vimai

1. Kultūrinės paskirties želdynai – tai istoriniai, etnografiniai, meno ir parodų parkai, ty-
rinėjami, kur galima, konservuojami, restauruojami ar juose atkuriama autentiška augalija ir 
kiti elementai laikantis vientisos kultūrinių ansamblių architektūrinės kompozicijos.

2. Augalijos asortimentas kultūrinės paskirties želdynuose atnaujinamas nekeičiant žel-
dynų meninės išraiškos, pirminio projekto idėjos, atvirų erdvių ir medynų proporcijų bei jų 
kontūrų plastikos.

3. Kultūrinės paskirties želdynų einamoji priežiūra, apsauga nuo ligų ir kenkėjų, būklės 
stebėsena, inventorizacija ir apskaita, augalų genetinių išteklių atranka ir išsaugojimas, bio-
loginiai tyrimai vykdomi vadovaujantis šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais 
reikalavimais. 

4. Kultūrinės paskirties želdynų žemės sklypai yra identifikuojami, įteisinamos jų ribos.
5. Prireikus rengiamos specialios taisyklės (reglamentai) istorinių želdynų apsaugos ir 

tvarkymo klausimais.
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6. Įgyvendinami kiti kultūrinės paskirties želdynų – kultūros paveldo objektų – apsaugos 
ir tvarkymo specifiniai reikalavimai, numatyti Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įsta-
tyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

7. Kultūrinės paskirties želdynai, paskelbti kultūros paveldo objektais, įrašomi į Nekilno-
jamųjų kultūros vertybių registrą, įgyvendinami kiti apsaugos ir tvarkymo specifiniai reikala-
vimai, numatyti Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

24 straipsnis. Valstybinės reikšmės parkai
Valstybinės reikšmės parkų sąrašą ir nuostatus Kultūros ministerijos ir Aplinkos ministe-

rijos teikimu tvirtina Vyriausybė.

Viii skyriUs
Želdynų ir Želdinių apsaUgos, tVarkymo  

ir Želdynų kŪrimo FinansaVimas

25 straipsnis. Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir želdynų kūrimo finansavimas
1. Želdynų ir želdinių, esančių valstybinėje ir savivaldybei priskirtoje žemėje, apsaugos, 

tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo darbai finansuojami iš: 
1)	savivaldybės	biudžeto	lėšų;
2)	savivaldybių	Aplinkos	apsaugos	rėmimo	specialiosios	programos	lėšų;
3)	Aplinkos	apsaugos	rėmimo	programos	lėšų;
4)	valstybės	biudžeto	lėšų;
5)	ES	struktūrinių	fondų	lėšų;
6)	atkuriamosios	želdinių	vertės	kompensacijos;
7)	savanoriškų	fizinių	ir	juridinių	asmenų,	asociacijų	įmokų,	tarp	jų	ir	užsienio	šalių;
8) kitų lėšų.
2. Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo finansavi-

mas planuojamas vadovaujantis savivaldybės lygmens ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio 
teritorijų planavimo dokumentais, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektais, savivaldybės stra-
teginiu plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiu veiklos planais ir kitais dokumentais, atsižvel-
giant į savivaldybės tvarkomų objektų prioritetus.

3. Tikslinės lėšos, gautos kompensavus atkuriamąją želdinių vertę, įtraukiamos į apskaitą 
atskirai. Apie jų panaudojimą savivaldybės kasmet per spaudą informuoja visuomenę. Drau-
džiama šias lėšas naudoti kitai paskirčiai.

Straipsnio pakeitimai:
Nr. XII-412, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 76-3829 (2013-07-16)
Nr. XII-461, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 79-3982 (2013-07-23)
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26 straipsnis. Želdinių atkuriamosios vertės nustatymas
1. Želdinių atkuriamoji vertė nustatoma atskirai medžiams, krūmams, vejoms ir gėly-

nams.
2. Apskaičiuojant atkuriamąją vertę atsižvelgiama į medžio ir krūmo rūšį, skersmenį ir 

amžių (medžių), taip pat į želdinių būklę, estetinę, ekologinę, istorinę, kultūrinę, socialinę 
ir kitas funkcijas, augimo vietą, rinkos vertę, želdinių auginimo ir priežiūros išlaidas ir kitus 
veiksnius.

3. Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodiką ir vertės įkainius nustato Aplinkos 
ministerija.

iX skyriUs
įstatymo kontrolĖ ir atsakomyBĖ UŽ jo paŽeidimUs

27 straipsnis. Želdynų ir želdinių apsaugos valstybinė kontrolė
1. Želdynų ir želdinių apsaugos valstybinę kontrolę Lietuvos Respublikoje vykdo Aplin-

kos ministerija ir jos įgaliotos institucijos.
2. Želdynų kūrimą, želdinių veisimą, želdynų ir želdinių tvarkymą kontroliuoja Aplinkos 

ministerijos įgaliotos institucijos.
3. Kultūrinės paskirties želdynų konservavimą, restauravimą, atkūrimą, vientisos kultū-

rinių ansamblių architektūrinės kompozicijos laikymąsi kontroliuoja Kultūros ministerijos 
įgaliotos institucijos.

4. Statybos objektus, kurių projektinėje dokumentacijoje numatytas teritorijos želdini-
mas, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos priima tiktai tuomet, kai įvykdyti žel-
dinimo darbai ir šie objektai priimti savivaldybės. Kai objektas priimamas naudoti želdinimui 
nepalankiu metu, o želdinimo darbai objekte numatyti, jie užbaigiami per artimiausią želdi-
nimo sezoną ir pateikiami minėtai komisijai.

28 straipsnis. Atsakomybė už Įstatymo pažeidimus
Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio įstatymo reikalavimus, traukiami atsakomybėn 

įstatymų nustatyta tvarka.

29 straipsnis. Neteisėta veika padarytos žalos atlyginimas 
Fiziniai ir juridiniai asmenys, padarę žalą želdynų ir želdinių savininkų ir valdytojų žel-

dynams ir želdiniams, teisėtiems interesams ar želdynams ir želdiniams, kaip aplinkos objek-
tams, privalo visiškai ją atlyginti arba, jeigu yra galimybė, atkurti iki pažeidimo buvusią būklę. 
Nuostolių apskaičiavimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

30 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
Šis įstatymas įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS
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