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SKUNDAS 
DĖL ADMINISTRACINIO AKTO PANAIKINIMO 

2018 m. rugsėjo 17 d. 
Kaunas 

1.Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija (toliau - Aplinkos ministerija) parengė Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės (toliau - Vyriausybės) nutarimo “Dėl metinės valstybinių miškų 
pagrindinių miško kirtimų normos 2019-2023 metams patvirtinimo” projektą (toliau - Nutarimo 
projektas). Nutarimo projekto pagrindas - Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 14 straipsnio 5 
dalis, nustatanti, kad Vyriausybė tvirtina metinę valstybinių miškų pagrindinių kirtimų normą. 

Pareiškėjų atstovai: 
advokatas Saulius Dambrauskas 
advokato padėjėjas Eimantas Dambrauskas 
Vytauto pr.95/Donelaičio g.1, LT-44239 Kaunas 
Tel. (8-37)321646, 868618325.
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2.Aplinkos ministerija, siekdama išlaikyti miško naudojimo stabilumą, priėmė sprendimą siūlyti 
Vyriausybei valstybinių miškų pagrindinio miško naudojimo metinę kirtimo normą 2019-2023 
metams tokią, kokia buvo nustatyta 2014-2018 metais, t.y. 11168 hektarų plotą, apskaičiuotą 
pagal plynojo miško kirtimo ekvivalentą, ir jame iškirsti iki 3145 tūkst. kietmetrių likvidinės 
medienos. 

3.Aplinkos ministerijos parengtas Nutarimo projektas nustatyta tvarka buvo paskelbtas Lietuvos 
Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje. 
Nutarimo projektas teiktas derinti Teisingumo ministerijai, Žemės ūkio ministerijai, Ūkio 
ministerijai ir šių institucijų suderintas be pastabų. Suinteresuota visuomenė susipažinusi su 
paviešintu Nutarimo projektu, taip pat dėl jo pastabų nepateikė. 

4.2018-08-08 Vyriausybės posėdyje Nutarimo projekto turinys buvo iš esmės pakeistas valstybinių 
miškų pagrindinio miško naudojimo metinę kirtimo normą 2019-2023 metams padidinant šešiais 
procentais, t.y. nuo Nutarimo projekte nustatyto 11168 hektarų ploto ir 3145 tūkst. kietmetrių 
likvidinės medienos kiekio iki 11850 hektarų ploto ir 3620 tūkst. kietmetrių likvidinės medienos 
kiekio. Tokiu būdu 2018-08-08 buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 
778 “Dėl metinės valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normos 2019-2023 metams 
patvirtinimo” (toliau - Nutarimas). 

5.Manytina, kad skundžiamas Nutarimas nėra norminis aktas, kadangi jis yra skirtas valstybinių 
miškų valdytojui, t.y. nėra taikomas neapibrėžtam subjektų ratui. Todėl šis Nutarimas laikytinas 
individualiu administraciniu (teisės taikymo) aktu. 

6.Priimant skundžiamą Nutarimą yra pažeisti teisėkūros atvirumo ir skaidrumo principai, 
reiškiantys, kad teisėkūra turi būti vieša, su bendraisiais interesais susiję teisėkūros sprendimai 
negali būti priimami visuomenei nežinant ir neturint galimybių dalyvauti, valstybės politikos 
tikslai, teisinio reguliavimo poreikis ir teisėkūroje dalyvaujantys subjektai turi būti žinomi, 
visuomenei ir interesų grupėms sudarytos sąlygos teikti pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo 
visose teisėkūros stadijose. 

7.Skundžiamas aktas yra priimtas 2018-08-08, o Teisės aktų registre paskelbtas 2018-08-14. Todėl 
Skundas paduodamas nepraleidus vieno mėnesio termino. 

8.Pareiškėjai yra Suinteresuota visuomenė kaip tai numato Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, 
visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais 
(toliau - Orhuso konvencija) nuostatos. Jų teisę kreiptis į teismą dėl Skundžiamo akto numato 
Orhuso konvencijos nuostatos. Skundžiamas aktas yra susijęs su aplinkos kaita, kadangi juo 
nuspręsta padidinti metinę miškų kirtimo normą Lietuvoje. 

9.Remiantis Orhuso konvencijos 6 str. 2 dalimi Suinteresuota visuomenė informuojama adekvačiai, 
laiku ir veiksmingai, pradiniame priimamo aplinkosauginio sprendimo procedūros etape, be kita 
ko, apie: planuojamą veiklą ir prašymą, kuriuo remiantis bus priimamas sprendimas; galimų 
sprendimų pobūdį arba apie sprendimo projektą; instituciją, atsakingą už sprendimo priėmimą; 
numatomą sprendimo priėmimo procedūrą, įskaitant, kaip ir kada gali būti pateikta tokia 
informacija apie: (i) sprendimo priėmimo procedūros gyvendinimo pradžią; (ii) galimybes 
visuomenei dalyvauti; (iii) bet kokio numatomo viešo svarstymo laiką ir vietą; (iv) instituciją, iš 
kurios galima gauti reikiamos informacijos, ir apie tai, kur buvo pateikta atitinkama visuomenei 
analizuoti skirta informacija; (v) atitinkamą instituciją ar bet kokią kitą oficialią instituciją, 
kuriai galima teikti pastabų arba klausimų, bei apie pastabų arba klausimų pateikimo terminus; 
ir (vi) tai, kokia informacija apie aplinką, susijusi su planuojama veiklos rūšimi, jau turima. 
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10.Vadovaujantis Orhuso konvencijos 6 str. 3 dalimi skirtingiems visuomenės dalyvavimo 
procedūrų etapams įgyvendinti numatomi pagrįsti terminai, suteikiantys pakankamai laiko pagal 
2 dalies nuostatas visuomenei informuoti, jai pasirengti ir veiksmingai dalyvauti priimant 
sprendimus aplinkosaugos srityje. 

11.Pagal Orhuso konvencijos 6 str. 4 dalį kiekviena šalis užtikrina visuomenės dalyvavimą jau 
pradiniame etape, kai yra visos galimybės svarstyti įvairius variantus ir kai galima užtikrinti 
veiksmingą visuomenės dalyvavimą. 

12.Taip pat kiekviena šalis užtikrina, kad atitinkamame sprendime deramai atsispindėtų visuomenės 
dalyvavimo rezultatai (Orhuso konvencijos 6 str. 8 dalis). 

13.Taigi, nagrinėjamu atveju Atsakovas privalėjo užtikrinti Suinteresuotos visuomenės teisę 
dalyvauti sprendžiant dėl naujai priimamų pagrindinių kirtimų normų, o kompetentingos 
institucijos parengto projekto turinio pakeitimas be atitinkamos formos projekto 
parengimo laikytinas Orhuso konvencijos bei teisėkūros principų pažeidimu. 

14.Todėl paneigus Suinteresuotos visuomenės teisę dalyvauti sprendžiant su aplinka susijusius 
klausimus buvo iš esmės pažeisti Suinteresuotos visuomenės (tame tarpe ir kiekvieno 
Pareiškėjo) teisės ir teisėti interesai bei tarptautinėje teisėje įtvirtintos garantijos. 

15.Suinteresuotai visuomenei ne tik nebuvo sudarytos reikiamos galimybės dalyvauti priimant 
sprendimus dėl šio reikšmingą poveikį aplinkai ir Suinteresuotai visuomenei turinčio projekto. 
Atsižvelgiant į skirtingus paviešinto Nutarimo projekto duomenis, o vėliau - priimto skundžiamo 
Nutarimo duomenis akivaizdu, jog Atsakovas Suinteresuotą visuomenę nesąžiningai apgavo. 

16.Dėl išdėstytų aplinkybių skundžiamas Nutarimas turėtų būti panaikintas.

 Byla bus vedama per advokatą Saulių Dambrauską ir/arba advokato padėjėją Eimantą 
Dambrauską (Vytauto pr. 95/K.Donelaičio g. 1, Kaunas), tel. 321646, 868618325, el. paštas: 
sauliusdamb@gmail.com, eimantas.sd@gmail.com.  

Dėl išdėstytų motyvų  p r a š o m e : 
panaikinti 2018-08-08 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 778 “Dėl metinės 
valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normos 2019-2023 metams patvirtinimo”. 

Priedai: 
1. I-1 Atstovavimo sutartys; 
2. I-2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo “Dėl metinės valstybinių miškų pagrindinių miško 

kirtimų normos 2019-2023 metams patvirtinimo” projektas; 
3. I-3 2018-07-27 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos raštas Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

Nr. (12-1)-D8-3911 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės projekto”; 
4. I-4 2018-08-08 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 778 “Dėl metinės valstybinių miškų 

pagrindinių miško kirtimų normos 2019-2023 metams patvirtinimo”. 

ADVOKATAS SAULIUS DAMBRAUSKAS
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