Vilniaus miesto merui
Vilniaus miesto savivaldybės administracijai
Vilniaus miesto želdynų politikos patariamajai darbo grupei
kopija:

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai
Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos ir Kultūros komitetui

PRAŠYMAS
DĖL DUOMENŲ PATEIKIMO
APIE VYKDOMĄ TAURO KALNO PARKO TERITORIJOS TVARKYMO VILNIUJE
PROJEKTAVIMĄ
2021 m. gegužės 10 d.
Kaunas

1. Vilniaus miesto savivaldybė kaip statytojas 2020-04-07 viešam svarstymui pateikė Tauro
kalno parko teritorijos tvarkymo Vilniuje projektinius pasiūlymus (toliau - Projektas).
2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr.
30-2503/18(2.1.1E-TD2) „Dėl visuomenės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros
komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo” yra sudaryta visuomeninė želdyn ir želdini
apsaugos ir prieži ros komisija (toliau - Komisija) ir patvirtinti Visuomenės želdynų ir
želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatai (toliau - Nuostatai).
3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos želdyn statymu, Lietuvos
Respublikos Vyriausyb s nutarimais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro sakymais,
Vilniaus miesto savivaldyb s tarybos 2016 m. geguž s 11 d. sprendimu Nr. 1-446 „D l
Vilniaus miesto savivaldyb s želdyn ir želdini apsaugos taisykli tvirtinimo“ patvirtintomis
Vilniaus miesto želdyn ir želdini apsaugos taisykl mis, kitais teis s aktais,
reglamentuojan iais želdyn ir želdini apsaug , prieži r bei visuomen s dalyvavim
sprendžiant aplinkos klausimus.
4. Pagal Nuostatus komisijos veikla taip pat grindžiama Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo,
persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams
išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu
Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų
vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos
aprašu (toliau – Aprašas).
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ų

ė
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5. Aprašo 11 str. nurodyta, kad Komisijos išvadą dėl saugotinų medžių ir krūmų pašalinimo
būtinybės privaloma gauti (išskyrus atvejus, kai yra atliekama želdinių būklės ekspertizė), kai
prašoma kirsti: 11.1. geros ir patenkinamos būklės, nustatytos vadovaujantis Įkainių 2 priedu
„Želdinių būklė“, saugotinus medžius ir krūmus; 11.2. 10 ir daugiau vienoje teritorijoje
augančių saugotinų medžių ir krūmų; 11.3. gamtinę brandą (kai medžių prieaugis lygus nuliui
arba dėl išlūžtančių sausų šakų yra neigiamas) pasiekusius medžius; 11.4. atskiruosiuose
želdynuose augančius saugotinus medžius ir krūmus; 11.5. medžius ir krūmus, kurie yra
kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės.
6. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą Komisijai yra priskirtos specialios administracinės
funkcijos želdinių bei želdynų priežiūros srityje: vadovaujantis Nuostatų 21-26 punktais
jos priimti sprendimai d l leidimų želdini kirtimui, gen jimui ar kitokiam
pertvarkymui išdavimo yra privalomi, o nesutinkant su Komisijos sprendimais
vadovaujantis Nuostatų 34 punktu Komisijos sprendimai gali b ti apsk sti Lietuvos
Respublikos statym ir kit teis s akt nustatyta tvarka.
7. Vadovaujantis Nuostatų 3 punktu Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausim
svarstymu, teis tumo principu, asmenine komisijos nari atsakomybe už jos kompetencijai
priskiriam klausim svarstym ir sprendim pri mimo nešališkumu, o priimdama
sprendimus komisija yra savarankiška.
8. Savarankiškumo principas lemia nepriklausomą Komisijos sprendimų priėmimą
vadovaujantis specialia Komisijos narių ir pačios Komisijos kompetencija.
9. Vadovaujantis Nuostatų 23 punktu Želdyn poskyris (šiuo metu šio poskyrio funkcijas vykdo
Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris; toliau - Želdynų poskyris) turi teisę
išduoti pareišk jui leidim pjauti, gen ti ar kitaip pertvarkyti želdinius tik Komisijai
nusprendus pritarti leidimo tekstui.
10. Komisijai per nustatyt termin nepateikus akto su išvada d l leidimo išdavimo, Želdyn
poskyris tokius sprendimus (dėl leidimų želdini kirtimo ir/ar gen jimo darbams) galėtų
išduoti savarankiškai (Nuostatų 26 p.).
11. Vadovaujantis Nuostatų 24 punktu Komisijai nusprendus nepritarti leidimo tekstui Želdyn
poskyris, vadovaudamasis komisijos išvada, leidimo negali išduoti ir privalo parengti
pareišk jui motyvuot atsakym .
12. 2020-06-12 protokolu Komisija nutarė pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl Projekto. Toks
pastabų pateikimas yra susijęs su aukščiau minėta Komisijos administracine funkcija.
13. Pažymėtina, kad Suinteresuota visuomenė Želdynų komisijos pasiūlymams pritaria, todėl yra
suinteresuota jų įgyvendinimu.
14. Pagal Statybos įstatymo 37 straipsnio nuostatas visuomenės informavimo ir visuomenės
dalyvavimo svarstant parengtus statinių projektinius pasiūlymus tvarka nustatyta statybos
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” (toliau
- Reglamentas). Pagal Reglamento 67 punktą Savivaldybės administracijos valstybės
tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, pritaria arba motyvuotai
nepritaria projektiniams pasiūlymams ir apie tai paskelbia IS „Infostatyba“, paskelbia
(pateikia nuorodą) savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje.
15. Taigi projektinių pasiūlymų viešinimo procedūra yra baigiama savivaldybės administraciniu
sprendimu (pritarti arba motyvuotai nepritarti projektiniams pasiūlymams). O pagal
Reglamento 68 punktą dėl paviešintų projektinių pasiūlymų savivaldybės administracijos
priimtas sprendimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
36 straipsniu, gali būti skundžiamas administracinių ginčų komisijai arba administraciniam
teismui įstatymų nustatyta tvarka.
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ų

ų

ų

ū
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ė

ų
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16. Tokiu būdu yra realizuojamos Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (toliau Orhuso konvencija) bei Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo nustatyta
Suinteresuotos visuomenės teisė dalyvauti priimant sprendimus, susijusius su aplinka, ir
apskųsti jų materialinį ar procesinį teisėtumą (AAĮ 7 str. 2 dalis).
17. Iki šiol nėra nustatyta tvarka paskelbta, ar dėl Komisijos gautų pasiūlymų yra priimtas
Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo, atliekančio savivaldybės vyriausiojo
architekto funkcijas, pritarimas arba motyvuotas nepritarimas projektiniams pasiūlymams.
18. Taip pat nėra galimybės matyti, ar (ir kaip) Komisijos pasiūlymai atsispindi galutiniame
projekte, kuris turėjo būti parengtas projektinių pasiūlymų pagrindu.
Dėl išdėstytų motyvų prašau:
1. Pristatyti visuomenei pilnai parengtą Tauro kalno parko teritorijos tvarkymo Vilniuje
projektą, kuriame atsispindėtų Komisijos pasiūlymų priėmimo rezultatai.
2. Užtikrinti Suinteresuotos visuomenės teisę ir galimybę dalyvauti galutinio projekto (su
pakeitimais) pristatyme ir svarstyme.
3. Užtikrinti, kad leidimai medžių kirtimui nebus išduoti pradedant įgyvendinti Tauro
kalno parko teritorijos tvarkymo Vilniuje projektą, kol vadovaujantis Visuomenės
želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatų reikalavimais nebus gautas
Visuomeninės želdyn ir želdini apsaugos ir prieži ros komisijos pritarimas tokiems
leidimams išduoti.
4. Priimti administracinį sprendimą dėl pritarimo ar nepritarimo Visuomenės želdynų ir
želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos pastaboms bei pasiūlymams, kuris būtų
skundžiamas nustatyta tvarka.
5. Informuoti pareiškėją apie šio prašymo svarstymo rezultatus.

Elektroninis parašas:
VIGF VADOVAS (ADMINISTRUOJANTIS ADVOKATAS) SAULIUS DAMBRAUSKAS
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