Advokato S. Dambrausko kontoros

VEIKLOS APŽVALGA, ATSTOVAUJANT VIEŠĄJĮ INTERESĄ
ginant visuomenės pilietines teises bei stabdant neteisėtą želdinių, želdynų ir miškų naikinimą Lietuvoje
2018-10-01

Ši apžvalga parengta siekiant:
- informuoti visuomenę apie iki šiol atliktus teisinius veiksmus ir aktualiai vykstančius teisinius procesus;
- rinkti lėšas viešojo intereso gynimo teisiniams procesams;
- apsaugoti suinteresuotą visuomenę bylose prieš Kauno miesto savivaldybę, kuriose prieš miesto
gyventojus pasamdyta viena didžiausių ir brangiausių advokatų kontorų Baltijos regione, kaip priemonė
atgrasyti visuomenę nuo savo teisių gynimo ir realizavimo.

I BYLOS

(ikiteisminių dokumentų ir procesinių dokumentų ruošimas, atstovavimas teismo posėdžiuose, strategijos
rengimas, kiti būtini veiksmai)
ADMINISTRACINĖS BYLOS
B y l a d ė l K a u n o Ą ž u o l y n o Byla pagal Suinteresuotos visuomenės skundą, kuriuo prašoma:
rekonstrukcijos ir medžių Kauno - panaikinti išduotus leidimus saugotinų medžių šalinimui Kauno miesto
miesto gatvėse šalinimo plynuoju
gatvėse;
būdu
- uždrausti KMSA* šalinti gatvių želdinius neparengus želdinių
tvarkymo-pertvarkymo projektų;
- įpareigoti KMSA nustatyti pašalintų medžių vertę;
- įpareigoti KMSA pakartoti procedūras dėl planuojamų veiklų Kauno
Ąžuolyne, užtikrinant Suinteresuotos visuomenės teisę dalyvauti
pradiniuose šių procedūrų etapuose;
- panaikinti valstybės institucijų priimtas: atrankos išvadą dėl poveikio
aplinkai vertinimo ir išvadas dėl poveikio „Natura 2000” teritorijoms
reikšmingumo.
Siekiama pripažinti neteisėtu plyną gatvių medžių šalinimą Kauno gatvėse
bei priversti institucijas laikytis teisės reikalavimų, svarstant projektus,
susijusius su Kauno Ąžuolynu kaip „Natura 2000” teritorija
Byla nagrinėjama (pirmosios instancijos teisme)
Byla dėl 6% padidintos metinės Byloje sprendžiamas klausimas dėl 2018-08-08 Vyriausybės nutarimo Nr.
valstybinių miškų pagrindinių miško 778 “Dėl metinės valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normos
kirtimų normos
2019-2023 metams patvirtinimo” panaikinimo (kaip individualus
administracinis aktas). Šiuo Nutarimu LR Vyriausybė padidino 6% metinę
valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normą.
Skundas pateiktas teismui (priėmimo stadijoje)
Byla dėl Valstybinės teritorijų Byloje sprendžiamas klausimas dėl VTPSI* neveikimo: VTPSI atsisakė
planavimo ir statybos inspekcijos atlikti administracinę procedūrą pagal skundą dėl KMSA* padarytų
neveikimo ir įpareigojimo atlikti pažeidimų (STR* reikalavimų nesilaikymo), vykdant gatvių ir šaligatvių
veiksmus
remontą.
Byla nagrinėjama (pirmosios instancijos teisme)

Byla pagal Grupės skundą Dėl Pirmą kartą Lietuvoje Suinteresuotos visuomenės teises bandoma ginti
suinteresuotos visuomenės teisės į pasinaudojant nauju teisiniu instrumentu - Grupės skundu.
aplinką gynimo
Grupės skundu prašoma:
- įpareigoti KMSA* atlikti poveikio aplinkai vertinimą (PAV)
planuojamai veiklai - „Natura 2000” teritorijos Kauno Ąžuolyno
rekonstrukcijai;
- įpareigoti KMSA kreiptis į saugomų teritorijų instituciją (kas privaloma
pagal įstatyminius reikalavimus) dėl Kauno Ąžuolyno rekonstrukcijos
poveikio „Natura 2000” teritorijai reikšmingumo nustatymo.
Grupės skundas pateiktas teismui (priėmimo stadijoje)
Byla dėl Kauno miesto savivaldybės Byloje sprendžiamas klausimas dėl KMSA* atsisakymo teikti informaciją,
administracijos atsisakymo teikti susijusią su Kauno Ąžuolyno rekonstrukcijos procedūromis.
informaciją
Byla nagrinėjama (pirmosios instancijos teisme)
Grupės Seimo narių kreipimasis į - Keliamas klausimas dėl 2018-08-08 Vyriausybės nutarimo Nr. 778,
Konstitucinį teismą dėl 2018-08-08
kuriuo LR Vyriausybė padidino 6% metinę valstybinių miškų
Vyriausybės nutarimo Nr. 778 “Dėl
pagrindinių miško kirtimų normą atitikimo Konstitucijai ir įstatymams.
metinės valstybinių miškų pagrindinių - Kreipimasis yra rengimo stadijoje. Turės būti surinkti 29 Seimo narių
miško kirtimų normos 2019-2023
parašai tam, kad byla galėtų būti užvesta Konstituciniame teisme.
metams patvirtinimo” panaikinimo
Rengiama
ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLOS
Administracinio nusižengimo bylos
dėl Suinteresuotos visuomenės
nepaklusimo policijos pareigūnams
(3 savarankiškos bylos)

Byla dėl Suinteresuotos visuomenės veiksmų, kuriais buvo bandoma taikiai
apsaugoti sveikus likusius kaštonus A.Smetonos al. Prieš visuomenę
panaudota prievarta.
- Trys asmenys nubausti administracinėmis baudomis.
- Viena iš trijų Bylų išnagrinėta apeliacinės instancijos teisme,
pripažįstant, kad asmuo nepadarė administracinio nusižengimo, o
policijos pareigūnų veiksmai buvo neteisėti.
- Kitose dviejose Bylose atnaujintas procesas - Bylos nagrinėjamos.
Byla nagrinėjama
(Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, procesas atnaujintas)

Administracinio nusižengimo byla dėl
advokato S.Dambrausko veiksmų,
2017-08-17 sustabdžius medžių
šalinimą A.Smetonos alėjoje

Byla nagrinėjama
(Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, procesas atnaujintas)

CIVILINĖS BYLOS
Byla dėl medžių būklės ekspertizės Byloje ginčijamas viešasis pirkimas, kurio metu Kauno miesto
paslaugų pirkimo
savivaldybės administracija pirko eksperto paslaugas, pasirinkdama iš
vieno kandidato ir remdamasi mažiausios kainos kriterijumi.
BAUDŽIAMOJO PROCESO PROCEDŪROS
Baudžiamojo proceso procedūra dėl didelio masto žalos padarymo neteisėtai išdavus
leidimus masiniam gatvių medžių šalinimui ir išpjovus sveikus gatvių medžius

Užbaigta

Baudžiamojo proceso procedūra dėl neteisėto prievartos prieš susirinkusius žmones
panaudojimo ir S.Dambrausko, A.Petrulienės bei V.Jako sulaikymo 2017-08-21 incidento
metu A.Smetonos alėjoje

Užbaigta

PETICIJOS EUROPOS ŽMOGAUS
TEISIŲ TEISMUI
Peticija Europos Žmogaus Teisių Teismui dėl Byloje dėl Kauno Ąžuolyno rekonstrukcijos ir medžių Kauno
teisės į teisingą procesą pažeidimo
miesto gatvėse šalinimo plynuoju būdu Kauno apygardos
administravinis teismas atsisakė priimti du skundo reikalavimus.
Tokiu būdu apribota Suinteresuotos visuomenės teisė kreiptis į
teismą ir savo teises ginti teismine tvarka.
Nagrinėjama
Peticija Europos Žmogaus Teisių Teismui dėl
asmens ir atskirų visuomenės grupių teisės
reikšti savo įsitikinimus ribojimo;
dėl teisės rengti taikius susirinkimus pažeidimo;
dėl veiksmų, kuriais tiesiogiai vykdomos
įstatymuose įtvirtintos pareigos,
nebaudžiamumo pažeidimo.

Administracinio nusižengimo byloje dėl visuomenės nepaklusimo
policijos pareigūnams teismas paskyrė baudą kaltinamam
advokatui S.Dambrauskui. Kitoje analogiškoje administracinio
nusižengimo byloje teismas sprendimu pripažino, kad incidento
metu būtent policijos pareigūnų veiksmai buvo neteisėti, o
visuomenė turėjo teisę bei pareigą sustabdyti neteisėtai vykdomą
medžių šalinimą viešoje vietoje.
- Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atnaujino procesą šioje
Byloje.
- Dėl padarytų Žmogaus teisių pažeidimų kreiptasi į Europos
Žmogaus Teisių Teismą.
Nagrinėjama

II ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS
(raštų, prašymų, skundų ruošimas, dalyvavimas procedūrose, strategijos rengimas, kiti būtini
veiksmai)
Kauno Ąžuolyno rekonstrukcijos - Parengti ir pateikti šeši Suinteresuotos visuomenės siūlymai dėl nuolat
projekto svarstymas.
keičiamo Kauno Ąžuolyno projekto sprendinių.
- Prašymai dėl planuojamos Kauno Ąžuolyno rekonstrukcijos poveikio
aplinkai vertinimo atlikimo.
- Prašymas dėl poveikio „Natura 2000” teritorijoms reikšmingumo
išvados gavimo.
Procedūra vykdoma
Dėl miškų plynųjų kirtimų “Natura Renkami duomenys apie šių ūkinių veiklų teisėtumą:
- ar gautos poveikio „Natura 2000” teritorijoms reikšmingumo išvados;
2000” teritorijose
- ar atliktos poveikio aplinkai vertinimo procedūros.
Duomenų rinkimo stadija
Šilutės miesto istorinės dalies - Sustabdytas projekto įgyvendinimas, kurio sprendiniais buvo numatyta
projektas
išpjauti 260 gatvės medžių.
- Vykdant želdinių būklės ekspertizę įtraukti Lietuvos dendrologų
draugijos deleguoti specialistai.
- Projektas pakoreguotas, atsisakant šalinti sveikus medžius.
Ariogalos miesto centro aikštės - Sustabdytas projekto įgyvendinimas, kurio sprendiniais buvo numatyta
projektas
išpjauti 68 aikštės medžius.
- Atnaujinta Projekto viešinimo ir pristatymo visuomenei procedūra.
- Vykdant želdinių būklės ekspertizę įtraukti Lietuvos dendrologų
draugijos deleguota specialistė.
- Projektas pakoreguotas, atsisakant šalinti sveikus medžius.
Kauno miesto gatvių paprastojo ir - skundai dėl daromos ir padarytos žalos gamtai, miesto želdiniams,
kapitalinio remonto metu padaryti
kadangi nesilaikoma STR* reikalavimų, o darbai vykdomi nekokybiškai;
pažeidimai
- skundai dėl netinkamos valstybinės želdynų ir želdinių apsaugos
kontrolės priežiūros funkcijos vykdymo.
Procedūros vykdomos

D ė l K a u n o D a i n a v o s p a r k o Vykdant Dainavos parko rekonstrukcijos darbus buvo masiškai pašalinti
rekonstrukcijos
sveiki brandūs medžiai, darbai atlikti nekokybiškai, o likę nepašalinti
medžiai buvo fiziškai pažeisti. Pasipiktinę gyventojai parengė skundą ir
surinko daugiau negu 200 parko lankytojų parašų.
Rengiami dokumentai
Dėl advokato etikos

- KMSA* pateikė skundą Lietuvos advokatų tarybai dėl advokato
S.Dambrausko etikos.

- KMSA naudota poveikio priemonė Suinteresuotos visuomenės advokato
atžvilgiu.

- Lietuvos advokatų taryba išnagrinėjusi skundą konstatavo, kad advokato
S.Dambrausko elgesys atitinka advokato etikos reikalavimus.

Kita teisinė veikla:
- Skundas dėl Kauno Kauko laiptų;
- Peticija-skundas dėl Kauno žemųjų Šančių Ąžuolo nupjovimo;
- Pastabos ir pasiūlymai dėl Kauno Aukštųjų Šančių Ąžuolyno projekto;
- Pastabos ir pasiūlymai dėl Kauno Santakos parko projektinių pasiūlymų;
- Prašymai dėl specialistų-ekspertų įtraukimo, vertinant želdinių būklę;
- Raštas dėl Vilkanastro liepos (Druskininkų raj.);
- Skundas dėl Varnių aikštės medžių (Telšių raj.) išpjovimo;
- Viešas pranešimas aukščiausiems valdžios pareigūnams dėl galimai nusikalstamo Europos Sąjungos finansinės
paramos aplinkai skirtiems projektams įsisavinimo;
- nuolatinės žmonių, Suinteresuotos visuomenės konsultacijos.
Ketinama parengti interaktyvią išplėstinę čia aprašytų teisinių priemonių ataskaitą su nuorodomis į serveryje
patalpintus dokumentus, sudarant sąlygas kiekvienam žmogui savo aplinkoje patyrus neteisėtus veiksmus
veiksmingai reaguoti, pasinaudojant advokatų parengtų dokumentų pavyzdžiais ir teisiniais motyvais.

JŪS GALITE PAREMTI ŠIAS PASTANGAS:
Gavėjas

Sauliaus Dambrausko advokato kontora

Advokato kontoros
specialiosios depozitinės
sąskaitos Nr.

LT91 7044 0600 0404 7628

Atliekant pavedimą iš
užsienio

SWIFT kodas (BIC): CBVILT2X

Mokėjimo paskirtis

“Suinteresuotos visuomenės teisių gynimui”

Surinktos lėšos bus naudojamos teisinės pagalbos sąnaudoms, bylinėjimosi, ekspertizių ir kitoms galimoms išlaidoms.

NET MAŽIAUSIOS PARAMOS GALIA - BENDRYSTĖJE

* trumpiniai:
KMSA - Kauno miesto savivaldybės administracija
VTPSI - Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
STR - Statybos techniniai reglamentai

