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1. Kaune yra pradėtas įgyvendinti S. Dariaus ir S. Girėno stadiono rekonstrukcijos projektas. Dalis
darbų yra vykdoma Kauno ąžuolyne, kuris yra „Natura 2000” teritorija.
2. Šiuo metu yra rengiamas ir iki šiol nėra visuomenei pristatytas bei patvirtintas Kauno Ąžuolyno
gamtotvarkos projektas, kuris turėjo sąlygoti leidžiamų darbų apimtis Kauno ąžuolyno
teritorijoje. Nežiūrint to, šiuo metu darbai vykdomi ir „Natura 2000” teritorijoje.
3. Penktadienį, t.y. 2018-11-16, daug vietos gyventojų ir socialinio tinklo facebook vartotojų buvo
šokiruoti paviešintu faktu, kad Kauno Ąžuolyno teritorijoje aplink Stadioną buvo pradėti
masiškai šalinti medžiai.
4. Tai neteisėti ir nusikalstami veiksmai, kuriais padaryta didelio masto žala:
1) Medžiai pašalinti jų nustatyta tvarka iš anksto nepažymėjus raudonais kryžiais, nenustačius
šalintinų medžių kiekių bei apimčių bei neatlikus želdinių būklės ekspertizės;
2) Medžiai šalinami miško teritorijoje neturint teisės tokius veiksmus atlikti remiantis
patvirtintu Kauno Ąžuolyno aplinkotvarkos projektu (kuris iki šiol nėra pabaigtas rengti) ir
galiojančiu miškotvarkos projektu;
3) Saugotini medžiai pašalinti nepaskaičiavus ir nustatyta tvarka nesumokėjus nustatyto
dydžio žalos gamtai atlyginimo, sukčiavimo būdu siekiant šį mokestį nuslėpti ir taip
pasikėsinant padaryti žalą atitinkamai biudžeto daliai;
4) Medžiai pašalinti nesant projektinių sprendinių, kuriais būtų numatyti medžių šalinimo
darbai miško teritorijoje: tokie darbai neįtraukti į projektines sąmatas;
5) Medžiai buvo pašalinti šokiruojančiu visuomenę būdu - visi, net ir didžiuliai medžiai, buvo
šalinami juos laužant (karpant) naudojant statybinę betono griovimo techniką (pagal
analogiją etine prasme tai būtų panašu, kai nereikalingi arba maistui naudojami gyvūnai
būtų „užtalžomi” kirviu arba laužtuvu);
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6) Palikti neišpjauti (saugomi) ąžuolai, esantys statybų teritorijoje, nėra nustatyta tvarka ir
tinkamai apsaugoti nuo statybine veikla jiems daromos žalos;
7) Kitą dieną po darbų pradėjimo, t.y. 2018-11-17 (šeštadienį), susisiekus su Kauno RAAD
specialistais, šie nurodė žinantys apie galimai išduotus leidimus 28 medžiams pjauti, tačiau
vykdantys darbus asmenys tokių leidimų darbo vietoje neturėjo; tokių leidimų negalėjo
pateikti net ir į įvykio vietą praeivių iškviestiems policijos pareigūnams;
8) Kauno Ąžuolynui tenkančioje teritorijoje pagal pradėtą vykdyti projektą šiuo metu yra
pašalintas gerokai didesnis saugotinų medžių kiekis negu buvo numatyta pagal viešai
nurodytus tariamai išduotus leidimus (28 medžiams). Pažymėtina, kad į šį kiekį nėra
įskaičiuojami invazinių rūšių medžiai Uosialapiai klevai ir Baltažiedžiai vikmedžiai.
9) Taip pat 2018-11-17 (šeštadienį) į įvykio vietą atvyko Kauno RAAD pareigūnai, kurie
ketino nustatyta tvarka apžiūrėti teritoriją (esančią Ąžuolyno dalyje) ir surašyti darbų
apžiūros aktą. Tačiau į statybų teritoriją Kauno RAAD pareigūnų grupė įleista nebuvo. Šią
situaciją kaip liudytojas matė architektas Audrys Karalius. Nežiūrint principingo ir teisės
normomis motyvuoto bei pagrįsto Kauno RAAD pareigūnų reikalavimo patekti į teritoriją
bet kuriuo metu, vis tik įleisti nebuvo. Jų tiesioginiams reikalavimams nepakluso ginkluoti
apsaugos darbuotojai, kurie tokius savo veiksmus betarpiškai telefonu derino tiek su savo
vadovybe, tiek ir su užsakovais.
5. Tokiais veiksmais yra padaryta ir galimai daroma nusikalstama veika bei padaryta didelio masto
žala gamtai. Pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro patvirtintą Žalos aplinkai,
sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodiką,
patvirtintą 2014-03-12 įsakymu Nr. D1-269, ir Želdinių atkuriamosios vertės įkainius,
patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-06-26 įsakymu Nr. D1-343 „Dėl
Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ medžių atkuriamosios vertės įkainiai
taikomi kiekvienam kelmo skersmens centimetrui (apytikriai: 18 Eurų už 1 medžio skersmens
centimetrą ne kultūros objektų teritorijoje ir 27 Eurai už 1 medžio skersmens centimetrą
kultūros objektų teritorijoje).
6. Todėl tokiais Kauno miesto savivaldybės ir/arba jos rangovo veiksmais yra padarytos
nusikalstamos veikos: sunaikintas didelės vertės svetimas turtas (BK 187 str. 2 d.), daroma ir
padaryta didelio masto žala gamtai (BK 270, 271 str.), vykdomas savavaldžiavimas ir (arba)
kita nusikalstama veika.
Remiantis išdėstytais motyvais bei pateiktais duomenimis p r a š a u :
pradėti ikiteisminį tyrimą pagal pranešime nurodytus faktus dėl padarytos
nusikalstamos veikos.

ADVOKATAS SAULIUS DAMBRAUSKAS
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