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1. Kauno miesto savivaldybė paskelbė informaciją, kad šių metų liepos 26 d. 17.10 val., Kauno 
savivaldybės Didžiojoje salėje kauniečiai kviečiami susipažinti su atnaujintu Ąžuolyno 
infrastruktūros tvarkymo ir gamtotvarkos planu. Informuojama, kad Pakoreguotas projektas 
išskirtas į gamtotvarkos bei infrastruktūros atnaujinimo planą, tačiau nėra informacijos per kokį 
terminą ir kokiems adresatams su Projektu susipažinę asmenys (toliau - Suinteresuota 
visuomenė) gali pateikti savo pastabas, prašymus, reikalavimus bei pageidavimus dėl parengto 
Pakoreguoto projekto.  

2. Nesant šios privalomos informacijos pastabos, prašymai, reikalavimai, pageidavimai teikiami 
iki nurodyto pristatymo, tačiau privalo būti nustatytas ir papildomas terminas pastaboms po 
Projekto pristatymo ir jo pilnutinio paviešinimo. 

Bendrosios pastabos 

3. Iki 2018-07-26 Kauno miesto savivaldybės puslapyje buvo pristatyta tiktai dalis bendros 
informacijos apie Pakoreguotą projektą (nėra pateiktas susipažinimui gamtotvarkos planas arba 
jo paviešinimas yra įvykdytas ganėtinai paslėpta forma), taip pat pateikta grafinė informacija 
yra netinkamos raiškos, todėl neįmanoma tinkamai įsigilinti. Suinteresuota visuomenė iki 
paskelbto 2018-07-26 pristatymo neturėjo galimybės tinkamai susipažinti su visa parengta 
medžiaga. Taip pat nėra viešai pateikta informacija, kokiu adresu ir per kokį protingą terminą 
galėtų būti pateikti pasiūlymai dėl Projekto. Todėl po visuomenės supažindinimo su 
Pakoreguotu projektu (įskaitant gamtotvarkos planą) turėtų būti papildomai paskelbta 
informacija apie galimybę pateikti pastabas bei pasiūlymus, o taip pat tikslios nuorodos į 
įskaitomos raiškos projektą. 

4. Paviešintoje informacijoje yra nurodyta, kad ypatingas dėmesys bus skiriamas darbų atlikimo 
kokybei, o darbų sąlygose bus įrašytas reikalavimas, kad būtų naudojama tik mažoji technika 
bei griežtai vykdoma aplinkosaugos priežiūra. Ši nuostata yra labai svarbi, tačiau ji ne tik nėra 
pakankama lyginant su PAV procedūrų tikslais, tačiau nėra užtikrinta jokiomis teisinėmis 
garantijomis. 

5. Poveikio aplinkai vertinimo tikslais siekiama nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir 
netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos poveikį įvairiems gamtos elementams ir nustatyti 
priemones, kurių numatoma imtis siekiant išvengti neigiamo poveikio aplinkai, jį sumažinti ar, 
jeigu įmanoma, jį kompensuoti (PAV įstatymo 4 str.). Tuo tarpu vien deklaruojamas 
reikalavimas, kad būtų naudojama tik mažoji technika bei griežtai vykdoma aplinkosaugos 
priežiūra neapima visų galimų neigiamų poveikio pasekmių, nes neatlikus PAV procedūrų šios 
pasekmės, kurių būtina išvengti, iki šiol nėra pilnai nustatytos. Minėta nuostata tėra 
deklaracija, kuri nėra užtikrinta pareiga jos laikytis, kol ji nėra įtraukta į PAV procedūrų 
išvadą arba kol ji nėra užtikrinta kitokia prievole (pavyzdžiui, teismo patvirtinta Taikos 
sutartimi). 

6. Kauno miesto savivaldybė (toliau - Užsakovas) privalo atlikti Projekto poveikio aplinkai 
vertinimo procedūras remiantis šiais pagrindais: 
6.1.Planuojama ūkinė veikla (toliau - PŪV) patenka į PAV įstatymo 2 priede nustatytų 

planuojamų ūkinių veiklų, kurioms turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai 
vertinimo, sąrašą, o tai reiškia, kad privalo būti atliktos PAV įstatyme numatytos atitinkamos 
poveikio aplinkai vertinimo procedūros. 

6.2.Kauno Ąžuolynas yra įsteigta „Natura 2000“ teritorija ir nors Užsakovas atsisako kreiptis į 
saugomų  teritorijų  instituciją  dėl  privalomos išvados  dėl  PŪV poveikio   „Natura  2000“ 
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teritorijai  reikšmingumo,  tačiau  nagrinėjamu atveju  atskirų specialistų pateikti pasiūlymai 
bei pastabos, taip pat Projekte numatytų projektinių sprendinių mastas objektyviai lemia 
neabejotinai reikšmingą poveikį Kauno Ąžuolynui kaip „Natura 2000” teritorijai. 

Dėl PŪV patekimo į PAV įstatymo 2 priedą 

7. Užsakovas privalo atlikti Projekto poveikio aplinkai vertinimo procedūras remiantis tuo, kad 
PŪV patenka į PAV įstatymo 2 priede įtvirtintų planuojamų ūkinių veiklų, kurioms turi būti 
atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, sąrašą. 
7.1.PAV įstatymo 2 priedo 10.2 punkte į nustatytų veiklų sąrašą yra įtraukta urbanistinių objektų 

statyba, kai užstatomas didesnis kaip 1 ha plotas kartu su kietosiomis dangomis, 
šaligatviais, pėsčiųjų takais, dviračių takais. Projektas patenka į šią kategoriją. 
Projektuojama Kauno Ąžuolyno infrastruktūra yra urbanistinis objektas, o projektuojamų 
užstatomų (rekonstruojamų) infrastruktūros elementų (takų, aikštelių ir kt.) plotas yra 
didesnis negu 1 ha. Todėl atranka PŪV dėl poveikio aplinkai vertinimo pagal PAV įstatymo 
2 priedo 10.2 punktą yra privaloma. Tai reiškia, kad privalo būti atliktos atrankos dėl 
poveikio aplinkai vertinimo procedūros. 

7.2.PAV įstatymo 2 priedo 12.4 punkte į nustatytų veiklų sąrašą yra įtrauktas teminių parkų 
(pvz., zoologijos sodų, golfo laukų, teniso kortų, šaudyklų ir pan.), kurių plotas 1 ha ar 
didesnis, įrengimas. Kauno Ąžuolynas yra teminis parkas. Pagal Projekto duomenis 
Projektas rengiamas 11,7 ha Kauno Ąžuolyno parko plotui, kuriame numatoma atnaujinti ir 
papildyti esamą inžinerinę infrastruktūrą, o iš viso parką sudaro apie 78 ha. Todėl atranka 
PŪV dėl poveikio aplinkai vertinimo ir pagal PAV įstatymo 2 priedo 12.4 punktą yra 
privaloma ir tai reiškia, kad ir šiuo pagrindu privalo būti atliktos atrankos dėl poveikio 
aplinkai vertinimo procedūros. 

8. Taigi Užsakovas privalo atlikti Projekto poveikio aplinkai vertinimo procedūras, o 
ligšiolinis jo vengimas tai atlikti yra nepagrįstas ir neteisėtas. 

Dėl PŪV poveikio „Natura 2000” teritorijai reikšmingumo 

9.Remiantis PAV įstatymo 3 str. 2 dalimi poveikio aplinkai vertinimas atliekamas, kai atrankos 
metu nustatoma, kad planuojamai ūkinei veiklai yra privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą 
(2 p.) arba, kai planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos ekologinio 
tinklo „Natura 2000“ teritorijoms ir institucija, atsakinga už saugomų teritorijų apsaugos ir 
tvarkymo organizavimą, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka nustato, kad šis poveikis gali būti 
reikšmingas (3 p.). 

10.Kauno  Ąžuolynas  yra  įsteigta  Europos ekologinio tinklo „Natura 2000” teritorija.  Taigi 
vadovaujantis  PAV įstatymo  3  str.  1  d.  3  p.  saugomų  teritorijų  institucijos  išvada  dėl  PŪV 
poveikio  reikšmingumo  yra  privaloma.  Nagrinėjamu  atveju  Užsakovas  atsisako  kreiptis  į 
atsakingą  saugomų teritorijų instituciją dėl Projekto poveikio „Natura 2000” teritorijai 
reikšmingumo nustatymo, o atskirų specialistų pateikti pasiūlymai bei pastabos, taip pat Projekte 
numatytų projektinių sprendinių mastas suponuoja neabejotinai reikšmingą poveikį Kauno 
Ąžuolynui kaip „Natura 2000” teritorijai. 

11.Pažymėtina, jog teismų praktikoje pripažįstama, kad net atrankos išvadą, kad planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas, galima priimti tik tokiu atveju, 
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kai neabejotinai konstatuojama, kad ši veikla neturės ir negali turėti jokio reikšmingo poveikio 
aplinkai; ir priešingai, priimti atrankos išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimas yra privalomas, pakanka motyvuotos prielaidos apie planuojamos ūkinės veiklos 
galimą reikšmingą poveikį aplinkai (LVAT 2015 m. sausio 22 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A-502-2102-14). Nagrinėjamu atveju PŪV planuojama pačioje „Natura 2000” teritorijoje. Tai 
reiškia, kad motyvuota prielaida dėl PŪV galimo reikšmingumo aplinkai yra reikšmingas 
faktorius net ir atliekant PAV atranką, kurios metu priimamas sprendimas dėl PAV privalomumo. 

12.Pagal PAV įstatymo 2 str. 8 dalį reikšmingas poveikis aplinkai - tai numatomas aplinkos pokytis, 
kurio poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo padariniams likviduoti būtina 
numatyti atitinkamas priemones. 

13.Aukščiu minėta teismų praktika be kita ko sąlygoja ir įrodinėjimo naštos paskirstymą, t.y. tik 
tokiu atveju jeigu būtų neabejotinai konstatuojama, kad PŪV neturės ir negali turėti jokio 
reikšmingo poveikio aplinkai būtų galima spręsti jog PAV atlikti neprivaloma. 

14.Be to, PAV atrankos procedūra yra aktuali tik tokiu atveju, jeigu atsakinga saugomų teritorijų 
institucija, į kurią Užsakovas privalo kreiptis dėl ūkinės veiklos poveikio „Natura 2000” teritorijai 
reikšmingumo, duotų išvadą, kad PŪV poveikis „Natura 2000” teritorijai nėra reikšmingas, t.y. 
PAV nėra privalomas savarankišku pagrindu. 

15.Nagrinėjamu atveju aktualu tai, kad Kauno Ąžuolynui kaip „Natura 2000” teritorijai, vienokį ar 
kitokį poveikį gali daryti visos Užsakovo planuojamos veiklos susijusios su šia teritorija, t.y. 
Kauno Ąžuolyno infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams (rekonstrukciją), Dainų 
slėnio rekonstrukcija, Kauno sporto halės rekonstrukcija, S.Dariaus ir S.Girėno stadiono 
rekonstrukcija ir naujo Lengvosios atletikos maniežo statyba. Dalis šių veiklų netgi planuojama 
vykdyti pačioje „Natura 2000” teritorijoje. Visos šios veiklos yra tarpusavyje susiję (tiek 
funkciniu, tiek aplinkosauginiu aspektais), o jų suminis poveikis aplinkai ir „Natura 2000 
teritorijai” yra reikšmingas. 

16.Nepaisant to, Užsakovas kiekvieną šią veiklą, planą ir programą dirbtinai atribojo, tokiu būdu 
imituodamas atskirų tarpusavyje nesusijusių veiklų vykdymą ir išvengdamas realių poveikio 
aplinkai rodiklių. Remiantis Užsakovo (projektuotojo) pateiktais duomenimis: 

16.1.VSTT 2017-02-13 pateikė Planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtoms ar 
potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadą Nr. (4)-V3-259(7.21), 
pagal kurią Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas negali daryti reikšmingo neigiamo 
poveikio „Natura 2000“ teritorijoms. Ši išvada priimta tik dėl Stadiono 
rekonstrukcijos. 

16.2.AAA 2017-05-17 priėmė Atrankos išvadą dėl rekonstruojamo sveikatinimo, kultūros ir 
užimtumo komplekso Perkūno al. 5, Kaune poveikio aplinkai vertinimo Nr. (28-2)-
A4-5185, kuria nutarė, kad planuojamai ūkinei veiklai - Sveikatinimo, kultūros ir 
užimtumo komplekso Perkūno al. 5, Kaune (esamo Dariaus ir Girėno stadiono Kaune) 
rekonstrukcijai - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Ši PAV atrankos išvada 
priimta tik dėl Stadiono rekonstrukcijos. 

16.3.Kauno marių regioninio parko direkcija 2017-06-06 priėmė Planuojamos ūkinės 
veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000” teritorijoms 
reikšmingumo išvadą Nr. V3-7.1-410, pagal kurią planuojama ūkinė veikla - Kauno 
ąžuolyno parke esančios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės 
poreikiams - nebus reikšminga buveinių apsaugai svarbiai teritorijai - Kauno ąžuolynas. 
Išvada pateikta tik dėl Kauno Ąžuolyno rekonstrukcijos. 

16.4.Kauno marių regioninio parko direkcija 2017-08-02 priėmė Planuojamos ūkinės 
veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000” teritorijoms 
reikšmingumo išvadą Nr. V3-7.1-605, pagal kurią planuojama ūkinė veikla - sporto 
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paskirties pastato Perkūno al. 5 (Dariaus ir Girėno stadionas), Kaune rekonstravimas - 
nebus reikšminga buveinių apsaugai svarbiai teritorijai - Kauno ąžuolynas. Išvada 
pateikta tik dėl Stadiono rekonstrukcijos. 

17.Tokiu būdu planuojamų veiklų, planų ir programų poveikis aplinkai bandomas išspręsti atribotai, 
dirbtinai sumažinant poveikio aplinkai vertinimo rodiklius ir išvengiant realių poveikio aplinkai 
duomenų nustatymo. Vis dėlto, tokie būdai išvengti aplinkosauginių reikalavimų Europos 
teisingumo teismo praktikoje nėra toleruojami ir laikomi ydingu teisės normų interpretavimu. 

18.Pavyzdžiui, planuojamas rekonstruoti Dariaus ir Girėno stadiono kompleksas ir jam priskirta 
teritorija (pagal Informacijos PAV atrankai, bei Atrankos išvados duomenis) persidengia 0,2 ha 
plotu su saugoma “Natura 2000” teritorija, o Ąžuolyno rekonstrukcija planuojama vykdyti 
pačioje „Natura 2000” teritorijoje. Atrankos išvadoje dėl stadiono rekonstrukcijos konstatuojamas 
esamas organiškas Stadiono ryšys su Ąžuolynu. Be to, planuojamos ir kitos ūkinės veiklos, 
tiesiogiai vykdomos “Natura 2000” teritorijoje arba jos prieigose: Dainų slėnio rekonstrukcija, 
Kauno sporto halės rekonstrukcija, naujo Lengvosios atletikos maniežo statyba. 

19.Šios aplinkybės neišvengiamai lemia tai, kad poveikio Kauno Ąžuolynui kaip “Natura 2000” 
teritorijai reikšmingumas negali būti objektyviai įvertintas atsietai nuo minėtų faktorių, planų ir 
programų viseto. 

20.Todėl nors PAV atrankos išvada ir VSTT bei Kauno marių regioninio parko direkcijos Išvados 
dėl kitų susijusių planuojamų ūkinių veiklų yra priimtos neįvertinus visų aukščiau nurodytų 
susijusių planuojamų veiklų suminio poveikio aplinkai ir „Natura 2000“ teritorijai, tačiau 
vertinant PŪV paties Kauno Ąžuolyno infrastruktūros rekonstrukciją būtina įvertinti visų 
planuojamų „Natura 2000“ teritorijoje bei jos artimoje aplinkoje veiklų galimo poveikio visetą 
Kauno Ąžuolynui. 

21.Taip pat ginčo atveju pakanka motyvuotų prielaidų apie planuojamos ūkinės veiklos galimą 
reikšmingą poveikį aplinkai ir „Natura 2000” teritorijai, o jas patvirtina PŪV duomenys. 
Pavyzdžiui, vykdant Dariaus ir Girėno stadiono komplekso (toliau - Stadionas) rekonstrukciją 
inter alia numatoma: įrengti tris naujas tribūnas, taip išplečiant bendrą žiūrovų vietų skaičių 
stadione iki 13000 - 16000 vietų. Kauno Ąžuolynas yra Stadiono prieigose, Ąžuolyno 
infrastruktūros panaudojimas yra numatytas ir projektiniuose Stadiono sprendiniuose, o Kauno 
Ąžuolyno infrastruktūros rekonstravimu siekiama Kauno Ąžuolyną pritaikyti masinių renginių 
poreikiui. Tačiau Projekto projektinių sprendinių aprašyme nurodyta, kad maksimalus (Kauno 
Ąžuolyno) lankytojų krūvis yra 1560 žmonių, nors pagal Stadiono rekonstrukcijos projektą 
didžiausių renginių metu žmonių kiekiai Stadione numatyti iki 20 000 — 30 000 žmonių. 
Akivaizdu, kad tokiais atvejais prieš ir po renginių, Ąžuolyno lankytojų kiekiai gali daugelį kartų 
viršyti projekte numatytą maksimalų lankytojų krūvį, o ši aplinkybė gali daryti reikšmingą 
poveikį Ąžuolynui. Tačiau neatlikus PAV, priemonės tokiam galimai reikšmingam neigiamam 
poveikiui sušvelninti nėra numatytos. Šie duomenys rodo, kad nagrinėjamu atveju motyvuotą 
prielaidą apie planuojamų ūkinių veiklų galimą reikšmingą poveikį aplinkai ir „Natura 2000” 
teritorijai patvirtina ir faktiniai projektiniai duomenys. 

22.Taigi neįvertinus suminio planuojamų veiklų vertinimo negalima daryti išvados 
(neabejotinai konstatuoti) dėl vienos iš šių veiklų - Ąžuolyno infrastruktūros rekonstrukcijos 
- poveikio aplinkai ir „Natura 2000” teritorijai reikšmingumo bei poveikio aplinkai 
vertinimo būtinumo. 

Dėl būtinybės gauti reikšmingumo „Natura 2000” teritorijai išvadą 
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23.Užsakovas pagal Suinteresuotos visuomenės reikalavimą atsisakė kreiptis į atsakingą instituciją 
dėl reikšmingumo išvados Kauno Ąžuolynui. Šį savo atsisakymą jis motyvavo tuo, kad Kauno 
marių regioninio parko direkcija pagal ankstesnę projekto redakciją yra priėmusi 2017-06-06 
išvadą Nr. V3-7.1-410, kad poveikis BAST Kauno ąžuolynas nebus reikšmingas. Tačiau jau 
vėliau yra gauta kompetentingų institucijų išvada, jog pasikeitus projekto sprendiniams būtina 
gauti naują išvadą, o su Pakoreguotu projektu Užsakovas dėl naujos išvados iki šiol taip ir 
nesikreipė. 

24.Dėl tokio Užsakovo pozicijos kilo teisminis ginčas - pareikštas 50-ties asmenų Grupės skundas. 
25.Užsakovo atsisakymas kreiptis į saugomų teritorijų instituciją dėl Projekto poveikio 

„Natura 2000” teritorijai reikšmingumo nustatymo yra nepagrįstas ir neteisėtas. 
26. Pažymėtina, kad PAV atlikimo nevienkartinai reikalavo Suinteresuota visuomenė. Todėl net ir 

atsisakant patenkinti šį reikalavimą jis turėtų būti išspręstas priimant administracinį aktą 
(sprendimą) ir apie priimtą sprendimą nustatyta tvarka informuojant Suinteresuotą visuomenę. 

27. Šiuo metu projektuojant Ąžuolyno infrastruktūros rekonstrukciją nurodoma, kad jame yra 
išskirtas gamtotvarkos projekto (gamtotvarkos plano) dalis, tačiau su šiuo planu iki šiol 
Suinteresuota visuomenė nėra supažindinta arba jis nėra tinkamai paviešintas. 

28. Kelia svarių abejonių tai, kad, nors buvo nurodyta jog gamtotvarkos planas rengiamas tarsi 
kartu (ar “lygiagrečiai”) su Infrastruktūros rekonstrukcijos projektu, tačiau faktiškai 
gamtotvarkos planas yra parengtas antruoju etapu. Tuo tarpu tiktai atlikus Kauno Ąžuolyno 
gamtotvarkinę analizę bei parengus gamtotvarkos planą galima buvo galutinai pabaigti 
Infrastruktūros techninį projektą. Dėl šio netinkamo projektinių darbų eiliškumo galimi 
projektiniai trūkumai. Pavyzdžiui, rekonstruojamuose takuose, kurie praeina visai greta senų 
ąžuolų kamienų, nėra išskirtos medžių apsaugos erdvės, nors tai ne tik nedaro jokios neigiamos 
įtakos tako naudojimui, bet pabrėžia įrengtos (ar atnaujintos) infrastruktūros gamtosauginę 
prasmę (Priede iliustruojantys pavyzdžiai, kaip ši problema išspręsta Ventspilyje (Latvijoje). 

Pastabos dėl projektinių sprendinių 

29. Reikia pripažinti, kad Pataisytas projektas yra labai patobulintas vien todėl, kad jame atsisakyta 
daugelio beprasmių arba akivaizdžiai neigiamą įtaką galinčių daryti Ąžuolynui sprendinių. 

30. Projekte tiek tvenkinio atnaujinimas, tiek ir dviejų tiltelių per raguvas įrengimas yra minimi 
kaip galimi ateities planai. Jų konkretūs sprendiniai pristatomame Projekte nėra parengti. Tačiau 
tiek grafinėje medžiagoje, tiek viešųjų ryšių skyriaus viešinamoje informacijoje apie parengtą 
Projektą šie sprendiniai pristatomi, kaip jau esami. Tai klaidina visuomenę. Todėl turi būti 
aiškiai įvardinta, kad nei tvenkinio atnaujinimas, nei dviejų tiltelių per raguvas įrengimas 
nėra šio pristatomo Projekto sprendiniai. Tuo tarpu juos rengiant atskiru etapu šis 
projektavimas vėl turės būti tinkamai pristatytas visuomenei. 

Drenažo, vandentiekio ir lietaus kanalizacijos tinklų atnaujinimas 
31. Nauji ir esami takai projektuojami su pralaidomis žemiausiose vietose, o probleminėse 

užsemiamose zonose numatomos paviršinės uždaro drenažo sistemos, linkusių užmirkti vietų 
tvarkymas. Tokiu būdu Projekte numatytas drenažo, vandentiekio ir lietaus kanalizacijos tinklų 
atnaujinimas (Projekto 6.1 punktas) yra neišvengiamai susiję su dirvožemio drėgmės režimo 
pasikeitimu. Projekte numatyta rekonstrukcijos būdu renovuoti pažeistą drenažinę sistemą. Be 
to, numatyta papildomai įrengti pralaidas, kurių iki šiol nebuvo. Akivaizdu, jog tokie 
projektuojami darbai padarys reikšmingą poveikį Ąžuolyno grunto drėgmės režimui, nors 
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iki šiol nėra kompetentingai nustatytas pats biologinis poreikis pakeisti nusistovėjusį 
Ąžuolyno dirvožemio drėgmės režimą, nėra atlikti nei gruntinio vandens lygio tyrimai, nei 
parengtas drenažo sistemos projektas. Tuo tarpu vien dėl šių projektinių sprendinių 
augimvietės drėgmės režimas neišvengiamai reikšmingai  pasikeis, ir tai gali sukelti labai 
reikšmingas neigiamas pasekmes visai augimvietei. Pavyzdžiui, seniesiems želdiniams 
pasekmės gali kilti vien todėl, kad drėgmės pasikeitimas dėl drenažinės sistemos 
rekonstrukcijos gali būti tiesiog per daug greitas ir želdiniams neįprastas. Ir nors pats 
sprendimas dėl būtinybės nusausinti tam tikras Kauno Ąžuolyno teritorijas techniškai gali būti 
teisingas, tačiau neatlikus poveikio aplinkai vertinimo ir tinkamai nerealizavus PAV tikslų, 
nėra galimybės nustatyti kokiu intensyvumu (pavyzdžiui, per kokį laikotarpį ir kokiu 
etapiškumu) dirvožemio drėgmės režimas turėtų būti keičiamas jį palaipsniui 
optimizuojant, kad šis drėgmės pasikeitimas nepadarytų reikšmingo poveikio saugomos 
teritorijos želdiniams ir vertingosioms savybėms. Gamtotvarkos planas šio aspekto taip pat 
nesprendžia. 

Tvenkinio atkūrimas 
32. Projekte numatoma galimybė atstatyti ankstesniais projektais įrengtą patvanką/tvenkinį (6.14 

p.). 
33. Galimai atsižvelgiant į anksčiau pateiktas Suinteresuotos visuomenės pastabas yra atsisakyta 

tam tikrų technologinių sprendinių (kaip pavyzdžiui tvenkinį “atkurti” paklojant nelaidžią 
vandeniui PEHD membraną). Vykusio kompleksinio aptarimo Ąžuolyne metu (2018-06-07) 
nagrinėjant tvenkinio atkūrimo galimybes buvo minimas tik natūralių priemonių, t.y. molio, 
naudojimas šiam tikslui. Tačiau iš Projekto pristatymo taip ir nėra aišku, ar iš esmės realiai 
atsisakyta nenatūralių priemonių naudojimo, ar tiesiog šio sprendinio projektavimas atidėtas 
kitam etapui. Dėl šio klausimo turėtų būti aiškiai išreikšta tiek Užsakovo, tiek Projektuotojo 
pozicija. Tuo tarpu akivaizdu, jog planuojamų tvenkinio atkūrimo sprendinių mastas negali 
nedaryti reikšmingo poveikio aplinkinėms “Natura 2000” teritorijos augimvietėms, o tai 
sąlygoja PAV privalomumą siekiant aukščiau aptartų PAV tikslų.

Esamų takų atnaujinimas, naujų takų ir aikštelių įrengimas 
34. Projekte minimos apžvalgos aikštelės, tačiau nėra tinkamai nurodytas grafinis jų tinklas 

(internetiniame puslapyje pateikto grafinio projekto kokybė yra neįskaitoma). Tokio masto 
rekonstrukcijos mažiausiai paliestos gamtinės aplinkos teritorijose, neišvengiamai gali 
turėti reikšmingą poveikį šioms vietoms. Todėl numatytų įrengti aikštelių tinklo sistema turėtų 
būti konkretizuota sudarant sąlygas su ja susipažinti, o mažiausiai paliestose gamtinėse vietose 
jų kiekis turėtų būti minimalizuotas. 

Apšvietimo tinklai ir vaizdo stebėjimo sistemos (6.2. p.) 
35. Būtina atsisakyti atskirų ąžuolų apšvietimo sprendinių, kadangi dirbtinis papildomos šviesos 

režimo nustatymas atskiriems ąžuolams išbalansuos jų paros šviesos režimą ir tai neišvengiamai 
darys neigiamą poveikį tiek pačių ąžuolų fiziologinei būklei, tiek juose gyvenančiai faunai. Šis 
sprendinys neatitinka Kauno Ąžuolyno vertingųjų savybių išsaugojimo poreikio ir iš esmės 
keičia parkotvarkinę Kauno Ąžuolyno koncepciją.

Reziume-pasiūlymai
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1. Šiuo  metu  yra  inicijuoti  du  teisminiai  procesai,  kuriuose  sprendžiama  dėl  privalomų  PAV 
procedūrų  Kauno  Ąžuolyno  Projektui  atlikimo.  Privalomos  PAV  procedūros  iki  šiol  nėra 
atliktos.

2. Patikslintas  projektas  (lyginant  jį  su  ankstesnėmis  redakcijomis)  yra  esmingai  pagerintas 
atsisakant tam tikrų akivaizdžiai neigiamą įtaką galinčių turėti sprendinių. Turėtų būti pateiktas 
didesnis  aiškumas  dėl  šiame  etape  atsisakytų  projektinių  sprendinių  -  tiek  tvenkinio 
atnaujinimo, tiek ir dviejų tiltelių per raguvas įrengimo.

3. Naujai  deklaruojamas  siekis  ypatingą dėmesį skirti darbų atlikimo kokybei bei aplinkosaugos 
priežiūrai kol kas neturi jokių teisinio pobūdžio garantijų. Tuo tarpu nesėkminga rangovinių 
darbų patirtis remontuojant Kauno gatves bei kitas viešąsias erdves ir ignoruojant bet kokius 
privalomus aplinkosauginius reikalavimus leidžia pagrįstai abejoti, kad toks Projektas galėtų 
būti kokybiškai bei Ąžuolynui saugiai įgyvendintas, o aplinkosauginė priežiūra būtų 
veiksminga. 

4. Teisines garantijas gali užtikrinti vienas iš pasirinktų būdų: 
4.1.arba parengta PAV išvada (su visomis PAV procedūrose numatytomis Suinteresuotos 

visuomenės procedūrinėmis garantijomis, sulaukus vykstančių teismų procesų įsiteisėjusių 
sprendimų), 

4.2.arba Taikos sutartis, kuri būtų pateikta tvirtinti teismui ir kurioje nustatytų aplinkosauginių 
priemonių bei aplinkotvarkinio plano laikymasis taptų prievole Užsakovui bei sąlyga rangos 
sutarties šalims. 

5. Siekiant parengti Taikos sutarties bei į ją įtrauktinų aplinkosauginių priemonių projektą siūlome 
sudaryti darbo grupę, į kurią įtraukti po vieną atstovą iš Projektu suinteresuotų grupių bei du 
Užsakovo atstovus: 
1) Grupės(inicijavusios teisminį procesą) atstovas, kaip Suinteresuotos visuomenės dalies 

atstovas (Grupės, kuri teikė pasiūlymus projektams ir yra proceso šalis vykstančiuose 
teisminiuose procesuose); 

2) Kraštovaizdžio architektų sąjungos deleguotas atstovas (teikė pasiūlymus projektams); 
3) Lietuvos Dendrologų draugijos deleguotas atstovas (teikė pasiūlymus projektams); 
4) VšĮ “Lietuvos arboristikos centro” deleguotas atstovas (teikė pasiūlymus projektams); 
5) Gamtotvarkos plano rengimo atstovas (parengė gamtotvarkos planą); 
6) Projektuotojų atstovas (parengė infrastruktūros techninį projektą); 
7) Du Užsakovo atstovus (yra visų planų užsakovas, o taip pat proceso šalimi vykstančiuose 

teisminiuose procesuose). 

6. Alternatyva taikiam ginčo sprendimui yra tik privalomų PAV procedūrų atlikimas bei 
prasidėjusių teisminių bylų pilnutinis išnagrinėjimas.

Priede: Atstovavimo sutartys, fotonuotraukos. 

ADVOKATAS SAULIUS DAMBRAUSKAS 
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