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1. Kauno miesto istorinės dalies, vadinamosios Kauno Žaliakalnio 1-osios, (unikalus objekto ko-
das 31280) pripažintų vertingųjų savybių pobūdis yra: architektūrinis (lemiantis reikšmingumą 
svarbus), dailės (lemiantis reikšmingumą retas), inžinerinis (lemiantis reikšmingumą svarbus), 
istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus), kraštovaizdžio, urbanistinis (lemiantis reikšmingu-
mą svarbus), želdynų (lemiantis reikšmingumą retas). Viena iš šios teritorijos vertingųjų savybių 
yra Kauko laiptai (2007, FF-23). 

2. Kultūros paveldo tvarkyba atliekama vadovaujantis paveldosaugos reikalavimais, statybos tech-
niniais reglamentais, paveldo tvarkybos reglamentais. Siekiant išsaugoti nustatytas vertingąsias 
savybes paveldo objektai tvarkomi atliekant tvarkybos darbus pagal parengtus tvarkybos darbų 
projektus. 
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3. Šiuo metu yra pradėti Kauko laiptų rekonstrukcijos darbai, nors pagal paveldosauginį sta-
tusą toks šio objekto tvarkymas galėtų būti vykdomas tik atliekant tvarkybos darbus. 

4. Pradėjus Kauko laiptų rekonstrukciją šioje teritorijoje esantys medžiai nustatyta tvarka buvo 
pažymėti šalinimui arba genėjimui. Kai kurie medžiai yra numatyti šalinti vien dėl jų išskirtinės 
(tačiau akivaizdžiai nepavojingos) kamienų formos, nors estetinė tokių medžių reikšmė istorinė-
je paveldo teritorijoje ypač svarbi ir sudaro originalų vientisumą su greta esančiu inžineriniu-
architektūriniu-kraštovaizdiniu Kauko laiptų ansambliu. 

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 patvirt-
intu Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, 
priskiriami saugotiniems, sąrašu, šie medžiai priskirti saugotiniems želdiniams. Remiantis 
Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdy-
mo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo (toli-
au - Medžių pašalinimo atvejų tvarkos aprašas) nuostatomis, saugotini medžiai ir krūmai 
gali būti kertami tik įvertinus jų būklę natūroje (5 punktas). 

6. Vadovaujantis Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo (toliau - Aprašas) nuostatomis žel-
dinių būklės ekspertizė atliekama, kai želdynų tvarkymo ar kūrimo projektuose, kituose želdinių 
pertvarkymą, kūrimą ar veisimą reglamentuojančiuose dokumentuose numatomas želdinių pert-
varkymas, naikinimas ar veisimas reikalauja papildomos informacijos apie želdinių būklę ar 
kyla ginčai dėl želdinių, numatytų pertvarkyti, naikinti ar įveisti, būklės, ar kai į savivaldybę 
kreipiasi fiziniai ar juridiniai asmenys, prašydami atlikti ekspertizę (3 punktas). Želdinių būk-
lės ekspertizę vykdo prie savivaldybės visuomeniniais pagrindais veikianti želdynų ir želdinių 
apsaugos ir priežiūros komisija, kuri turi pasitelkti atitinkamos srities specialistą(-us) (4 punk-
tas). Komisija, atlikusi ekspertizę, per 30 kalendorinių dienų surašo ekspertizės išvadas ir 
pateikia suinteresuotiems asmenims (5 punktas). 

7. Želdynų įstatymo 3 str. 3 dalyje nustatyta, kad želdynų ir želdinių apsauga ir tvarkymas orga-
nizuojami pagal tam tikrus įstatyme nustatytus principus: išlaikyti istorinių želdynų ir juose 
arba greta jų esančių pastatų ansamblių ar kompleksų ir jų tarpusavio funkcijų vientisumą (5 
p.) ir pertvarkant esamus želdynus ir kuriant naujus, įvertinti suinteresuotos visuomenės mo-
tyvuotą nuomonę (7 p.). Šiais įstatyminiais principais yra įgyvendinamos dviejų svarbių tarp-
tautinių konvencijų nuostatos, t.y. Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencija 
dėl teisės gauti informaciją apie aplinką, dalyvauti priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teis-
mus aplinkos klausimais (priimta 1998 m. birželio 25 d., Lietuva ratifikavo 2001 m.)) (toliau - 
Orhuso konvencija) ir Europos kraštovaizdžio konvencija (Lietuvoje įsigaliojo 2004-03-01). 

8. Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimais, 
kiekvienai ūkinei veiklai, kuri yra įtraukta į šio įstatymo 2 priedą, privalo būti atlikta atranka dėl 
poveikio aplinkai vertinimo. Šio priedo 10.2. punkte yra įtraukta urbanistinių objektų statyba 
(kai užstatomas didesnis kaip 1 ha plotas kartu su kietosiomis dangomis, šaligatviais, pėsčiųjų 
takais, dviračių takais). Kauko laiptų teritorija yra urbanistinis objektas, o numatyta statyba 
(statybos rūšis - rekonstrukcija) užima didesnę negu 1 ha teritoriją. Todėl šiai teritorijai bei 
pasirinktam rekonstrukcijos projektui yra privalomos PAV atrankos procedūros. Neatlikus 
tokių procedūrų pažeidžiamos ne tik Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymo nuostatos, bet ir 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2011/92/ES (iš dalies pakeista 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/52/ES) (toliau - PAV Direktyva). 

9. Neatlikus privalomų PAV procedūrų vykdoma statybinė veikla yra neteisėta ir todėl turi 
būti nedelsiant nutraukta. 

  

                                                       2



10. Visuomenei nėra pristatytas Kauko laiptų, kaip Kauno paveldo objekto, tvarkybos projektas, 
nėra parengtas Kauko laiptų želdinių pertvarkymo projektas, nėra įvertinta kiekvieno konkretaus 
medžio būklė natūroje, nėra atliktos privalomos PAV atrankos procedūros. Tokiu būdu grubiai 
pažeidžiami Orhuso konvencijos, Europos kraštovaizdžio konvencijos, PAV direktyvos, Žel-
dynų įstatymo reikalavimai, o visuomenei nėra sudarytos veiksmingos sąlygos dalyvauti 
svarstant projektus bei priimant atitinkamus sprendimus dėl masinio želdinių naikinimo Kauko 
alėjoje. 

11. Vykdomi Kauko laiptų rekonstrukcijos darbai ir numatytas medžių šalinimas (atitinkamai 
pažymint medžius) yra nepagrįsti ir neteisėti, pažeidžia Kauno miesto gyventojų bei vietos 
bendruomenės teises ir interesus, taip pat viešąjį interesą - taip Kauno miesto savivaldybės 
administracija neteisėtai naikina Kauno paveldą ir saugotinus želdinius. 

12. Vadovaujantis aukščiau išdėstytomis teisės normomis bei teisiniu reguliavimu nuo 2017 metų 
rugpjūčio mėnesio Kauno mieste kilęs gyventojų nepasitenkinimas masiniu grupinių bei 
pavienių miesto želdinių naikinimu yra teisinis pagrindas laikyti susiklosčiusią Kaune padėtį 
akivaizdžiu ginču dėl želdinių, numatytų pertvarkyti, naikinti ar įveisti, būklės, todėl kiekvien-
am numatytam saugomų želdinių naikinimui privalo būti atlikta želdinių būklės eksper-
tizė. 

13. Šis fizinių asmenų prašymas taip pat sudaro savarankišką pagrindą ir Kauno miesto savi-
valdybės pareigą atlikti želdinių būklės ekspertizę kiekvienam atvejui, kai yra numatyta 
pašalinti saugomą želdinį Kauno mieste. 

 Remiantis aukščiau išdėstytais motyvais  p r a š o m e : 
1. Kauno mieste nevykdyti jokių saugotinų medžių šalinimo darbų neatlikus jų būklės eksper-

tizės bei nustatyta tvarka neinformavus pareiškėjų (jų atstovo) apie ekspertizės rezultatus; 
2. sustabdyti Kauko laiptų rekonstrukcijos darbus, parengti tvarkybos projektą ir atlikti 

poveikio aplinkai vertinimo procedūrą dėl Kauko laiptų rekonstrukcijos; 
3. atlikti numatytų pašalinti Kauko laiptų želdinių būklės ekspertizę bei nustatyta tvarka in-

formuoti pareiškėjus (jų atstovą) apie ekspertizės rezultatus; 
4. sudaryti sąlygas į Komisijos darbą įtraukti kompetentingus dendrologijos, arboristikos bei 

kraštovaizdžio architektų specialistus, kurių kandidatūras deleguotų suinteresuota vi-
suomenė šios srities specialistus vienijančių organizacijų teikimu. 

5. pateikti visus su Kauko laiptų rekonstrukcijos (tvarkybos) projektu susijusius duomenis bei 
visų numatytų pašalinti medžių Kauko alėjos teritorijoje išduotų leidimų kopijas. 

 Taip pat pranešu, kad dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos veiksmų, kuriais 
sistemingai pažeidžiamos Orhuso konvencija, Europos kraštovaizdžio konvencija ir PAV 
direktyva, mes būsime priversti kreiptis į tarptautines kontroliuojančias institucijas in-
formuodami jas apie tai, kad Lietuva bei jos valstybinės institucijos neužtikrina šių tarp-
tautinių dokumentų laikymosi Lietuvoje, o Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama 
yra naudojama pažeidžiant pamatinius tarptautinės teisės reikalavimus. 

Priede: atstovavimo sutartys. 

ADVOKATAS SAULIUS DAMBRAUSKAS

  

                                                       3


