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PRAŠYMAS 

2020-04-09 
Kaunas 

1. Klaipėdos miesto gyventojai sunerimo pamatę, kad Klaipėdos mieste, Rumpiškės kvartalo 
teritorijoje pradėti masiškai šalinti želdiniai, tarp kurių yra daug brandžių, sveikų medžių. 
Daugelis šalinamų medžių žmonėms teikė pavėsį karščių metu, kūrė akiai įprastą kraštovaizdį. 

2. Tiktai pradėjus šalinti medžius paaiškėjo, kad yra vykdomas projektas: Kompleksinis tikslinės 
teritorijos daugiabučių kiemų tvarkymas (toliau - Projektas). 

3. Suinteresuota visuomenė nebuvo tinkamai informuota apie šį Projektą, todėl nebuvo suteikta 
reali galimybė jame dalyvauti ir pateikti pastabas bei pasiūlymus. 

4. Be to paaiškėjo, kad nėra nustatyta tvarka parengto šios teritorijos želdynų pertvarkymo 
projekto, nors pagal Želdynų įstatymo reikalavimus želdynų ir želdinių tvarkymo darbai 
vykdomi vadovaujantis nustatyta tvarka parengtais želdynų tvarkymo ir kūrimo projektais; 
želdynų ir želdinių tvarkymo metu turi būti išsaugoti esami gyvybingi perspektyvūs želdiniai 
(19, 22 str.). 

5. Želdinių gyvybingumas yra įvertinamas atliekant Želdinių būklės ekspertizę. Vadovaujantis 
Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo (toliau - Aprašas) nuostatomis, kai numatoma 
pertvarkyti didesnius kaip 1 ha ploto viešuosius želdynus urbanizuotose teritorijose, dar prieš 
išduodant leidimus medžių kirtimui turėjo būti atlikta želdinių būklės ekspertizė (Aprašo 3.1. 
punktas), tačiau ji atlikta taip pat nebuvo. 

6. Taip pat želdinių būklės ekspertizė atliekama suinteresuotos visuomenės reikalavimu, kai 
pateikiamas rašytinis prašymas dėl numatomų tvarkyti viešųjų želdynų ir želdinių būklės 
ekspertizės atlikimo, kurį pasirašė ne mažiau kaip 100 asmenų (Aprašo 3.3. p.). Todėl šiuo 
metu siunčiami gyventojų prašymai adresatams yra vienas iš Suinteresuotos visuomenės 
reikalavimų remiantis Aprašo 3.3 punktu, o 100 tokių prašymų yra savarankiškas 
pagrindas želdinių būklės ekspertizei atlikti. 

Viešojo intereso gynimo fondas 
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7. Želdynų įstatymo 3 str. 3 dalyje nustatyta, kad želdynų ir želdinių apsauga ir tvarkymas 
organizuojami pagal tam tikrus įstatyme nustatytus principus: nemažinamas miestų ir miestelių 
bendrasis atskirųjų želdynų plotas (2 p.); formuojamas gamtinis karkasas miesto (ar jo dalių) 
mastu, bei kuriama vientisa tolygi želdynų sistema (3 p.); išlaikomi užstatytų ir atvirų, 
gyventojų poilsiui ir sveikatingumui skirtų teritorijų optimalūs ploto santykiai (nustatyti pagal 
galiojančias normas), ekologiniai ir estetiniai ryšiai (4 p.); pertvarkant esamus želdynus ir 
kuriant naujus, įvertinama suinteresuotos visuomenės motyvuota nuomonė (7 p.). Šiais 
įstatyminiais principais yra įgyvendinamos dviejų svarbių tarptautinių konvencijų nuostatos, t.y. 
Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencija dėl teisės gauti informaciją apie 
aplinką, dalyvauti priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus 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. Suinteresuota visuomenė nebuvo tinkami supažindinta su aplinką keičiančiu Projektu - tokiu 
būdu buvo pažeidžiami Orhuso konvencijos, Europos kraštovaizdžio konvencijos bei Želdynų 
įstatymo reikalavimai. Suinteresuotai visuomenei nebuvo sudarytos veiksmingos sąlygos 
dalyvauti svarstant Projektą bei dalyvauti priimant atitinkamus sprendimus pertvarkant 
želdinius. Projekto, pagal kurį masiškai iškertami sveiki brandūs medžiai, įgyvendinimas yra 
nepateisinamas ir globalinio atšilimo bei Europos Sąjungos dėmesio šios problemos sprendimui 
kontekste. 

9. Pažymėtina ir tai, kad dėl pasaulinės pandemijos Lietuvoje įvestas karantino režimas: 
rekomenduojamas nuotolinis darbas (išskyrus būtinąjį) ir draudžiami žmonių susibūrimai. 
Valdžios institucijų, bankų atstovai bei ekonomikos analitikai viešai skelbia apie neišvengiamą 
recesiją bei pasaulinę ekonominę krizę. Klaipėdos savivaldybės administracijos neatsakingas 
lėšų panaudojimas karantino metu skubant įgyvendinti nebūtinus darbus, kurie, be kita ko, dar 
kelia ir socialinę įtampą, yra nusikalstamas lėšų švaistymas ir visuomenės provokavimas 
neleistiniems socialiniams susibūrimams karantino metu. 

 Remiantis aukščiau išdėstytais motyvais  p r a š a u : 
1. Nedelsiant sustabdyti medžių šalinimo darbus ir atlikti numatytų šalinti želdinių būklės 

ekspertizę informuojant Suinteresuotą visuomenę apie rezultatus; 
2. Želdinių būklės ekspertizę atlikti dalyvaujant kvalifikuotiems dendrologijos ir (arba) 

arboristikos specialistams, kurių kandidatūras deleguotų šios srities specialistus vienijanti 
organizacija - Lietuvos dendrologų draugija. 

3. Papildyti projektavimo sąlygas nustatant prioritetą - sveikų brandžių medžių išsaugojimą, 
bei atitinkamai pakoreguoti Projektą; 

4. Parengti ir pristatyti visuomenei želdinių pertvarkymo projektą bei užtikrinti 
Suinteresuotos visuomenės teisę ir galimybę dalyvauti želdinių pertvarkymo projekto 
pristatyme ir svarstyme: apie pristatymą informuoti Suinteresuotą visuomenę iš anksto, 
papildomai - vietinėje spaudoje; pristatymą surengti ne darbo laiku bei tokioje vietoje, 
kurioje būtų užtikrintas visų pageidaujančių asmenų dalyvavimas; nustatyti viešai 
prieinamą vietą, kurioje pageidaujantys asmenys turėtų realią galimybę išsamiai 
susipažinti su projektu; nustatyti terminą ir konkretų adresatą, kuriam Suinteresuota 
visuomenė galėtų pateikti savo pastabas. 
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5. Taip pat pranešu, kad paaiškėjus, jog Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 
veiksmais yra nesilaikoma Orhuso konvencijos reikalavimų, būsiu priverstas šį atvejį 
įtraukti į informaciją rengiant Orhuso konvencijos nacionalinę įgyvendinimo ataskaitą 
Orhuso konvencijos Sekretoriato Atitikties komitetui, o taip pat duomenis pateikti Seimo 
Kontrolieriui, kuris nuo 2020-04-02 pradėjo tyrimą Nr. NZTI-2020/1-4 dėl žmogaus teisių 
pažeidimo problemų kylančių dėl netinkamo Orhuso konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje. 
Taip pat duomenys apie pažeidimus gali būti įtraukti į ataskaitas bei pranešimus kitoms 
tarptautinėms institucijoms pranešant apie tai, kad Lietuva (jos valstybinės bei 
savivaldybių institucijos) neužtikrina minėtų tarptautinių dokumentų laikymosi Lietuvoje, 
o Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą naudoja pažeisdama pamatinius teisės 
reikalavimus. 

VIGF VADOVAS ADVOKATAS SAULIUS DAMBRAUSKAS
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