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RAUDONDVARIO DVARO PARKO, KAUNO RAJONE LANKYMO TAISYKLĖS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Raudondvario dvaro parkas yra atviras plačiajai visuomenei, jis yra lankomas. Lankymo parke tvarką reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimai, ir VšĮ 

“Raudondvario dvaras”  direktoriaus įsakymai, parko vidaus tvarkos bei šios taisyklės. 

1.2. Raudondvario dvaro parko, Kauno rajone lankymo taisyklės (toliau – taisyklės) detaliai nustato lankymosi parke  pažintiniais, poilsio ir kitais tikslais tvarką.  

1.3. Asmenys, besilankantys parke, privalo laikytis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Laukinės augalijos, Laukinės gyvūnijos, 

Saugomų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių bei bendrijų, Miškų ir kitų LR galiojančių įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių tvarką viešose vietose, reikalavimų, parko vidaus tvarkos 

taisyklių bei šių taisyklių reikalavimų.  

II. PARKO LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

2.1. Parko lankytojai turi teisę:  

2.1.1. lankytis parke, išskyrus šių taisyklių 3.1 punkte numatytas išimtis;  

2.1.2. statyti transporto priemones tam tikslui įrengtose automobilių stovėjimo aikštelėse;  

2.1.3. iškylauti, žaisti judrius žaidimus iškylų (piknikų) aikštelėje, jei tai netrukdo kitiems lankytojams ir neniokoja augalijos. Suderinus su administracija (už  papildomą mokestį) 

galima rengti iškylas didesnėms nei 10 asmenų grupėms;  

2.1.4. fotografuoti ir filmuoti, jei fotografijos ir vaizdo įrašai bus naudojami asmeniniams tikslams, komerciniais tikslais – tik turint administracijos leidimą ir susimokėjus mokestį;  

2.1.5. naudotis papildomomis mokamomis paslaugomis, kurių kainą ir paslaugų teikimo tvarką nustato Kauno rajono savivaldybės taryba. 

2.2. Parko lankytojai privalo 

2.2.1. saugoti aplinką, gamtos bei kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), tausoti gamtos išteklius;  

2.2.2. nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų;  

2.2.3. tinkamai naudotis ir palikti sutvarkytą poilsio teritoriją ja pasinaudojus;  

2.2.4. rūšiuoti atliekas pagal pateiktas instrukcijas ten, kur yra pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai;  

2.2.5. apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo objektų niokojimo atvejus ar kitus pažeidimus, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai 

ar VšĮ “Raudondvario dvaro” administracijai (telefonu +370 37 548254; mob. +370 699 24922); 

2.2.6. vykdyti teisėtus įgaliotų parko darbuotojų reikalavimus, netrukdyti jiems vykdyti vidaus tvarkos taisyklėse numatytus darbus; 

2.2.7. vaikus iki 14 metų privalo lydėti tėvai ar kiti pilnamečiai asmenys, kurie turi užtikrinti vaikų saugumą (ypač prie parko teritorijoje esančių stačių šlaitų, nuodingų augalų ar 

dirbančių mechanizmų) ir tinkamą jų elgesį. 

 

III. PARKO LANKYTOJAMS DRAUDŽIAMA VEIKLA 

3. Lankytojams draudžiama: 

3.1. lankytis parke ar jo dalyje, jei pažymėta perspėjančiais ženklais (apie vykdomus pavojingus ar galinčius pakenkti lankytojų sveikatai darbus ar vykstančius uždarus renginius); 

3.2. palikti vaikus parke be suaugusiojo priežiūros; 

3.3. kurti laužus tam tikslui neįrengtose ir nenumatytose vietose, statyti palapines; 

3.4. naikinti ir žaloti gamtos ir kultūros paveldo objektus (vertybes); 

3.5. gadinti, naikinti ar savavališkai perkelti rekreacinius įrenginius, informacines rodykles, augalų etiketes, suolus, stalus, stendus ir kitus infrastruktūros elementus; 

3.6. kirsti, naikinti, žaloti medžius ar krūmus, skinti žiedus, uogas, lapus, šakeles; 

3.7. gaudyti, naikinti ir žaloti laukinius gyvūnus, išsinešti juos su savimi, rinkti paukščių kiaušinius, ardyti gyvūnų būstus (olas, dreves, lizdus ir pan.) ar kitaip kenkti gyvūnų 

aplinkai; 

3.8. naikinti ar žaloti skruzdėlynus; 

3.9. naikinti, žaloti, rinkti ar išsinešti, išsivežti miško paklotę; 

3.10. triukšmauti, garsiai leisti muziką ar kitaip trukdyti kitų parko lankytojų poilsį; 

3.11. kelti pavojų kitų asmenų saugumui; 

3.12. vedžioti šunis; 

3.13. važinėti automobiliais (išskyrus atvejus, kai tam duotas specialus, vienkartinis administracijos leidimas renginių ar vykdomų darbų aptarnavimui); 

3.14. šiukšlinti aplinką, teršti vandens telkinius; 

3.15. užkasti šiukšles ir atliekas; 

3.16. deginti sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, buitines atliekas; 

3.17. ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;  

3.18. savavališkai įrenginėti sūpuokles, kitus poilsiui ar sportui reikalingus įrenginius; 

3.19. važinėti dviračiais, jeigu nėra tam skirtų specialių dviračių takelių; 

3.20. vaikščioti, stovėti, sėdėti ar slėptis (nuo nepalankių klimato sąlygų) parke po didesniais nei 15 m aukščio senaisiais medžiais pučiant stipriam vėjui (8 balų ir daugiau). 

IV. ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ 

4.1. Lankymosi parke tvarkos kontrolę vykdo VšĮ „Raudondvario dvaro” darbuotojai ar Lietuvos Respublikos įstatymais įgalioti atsakingų institucijų pareigūnai.  

4.2. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

4.3. Asmenys, padarę žalą parkui ar jame esančioms vertybėms, privalo atlyginti žalą kiek įmanoma natūra (atkurti pirminę objekto ar teritorijos būklę), be to, atlyginti padarytus 

tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Kai ta pačia veika pažeidžiami visuomenės interesai ir padaroma žala kitų fizinių ar juridinių asmenų turtui, pažeidimą padarę asmenys privalo atlyginti 

tiek parkui, tiek kitų fizinių ar juridinių asmenų turtui padarytą žalą. Nuostoliai nustatomi pagal LR Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką. 

 


