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DĖL MEDŽIŲ GENĖJIMO SAPIEGŲ PARKE 

 

Antakalniečių bendruomenę pasiekė netikėta naujiena, kad yra išduotas Vilniaus m. savivaldybės 

leidimas (Nr. A320-8/21(2.3.1.20-MTA) „Atlikti sanitarinį genėjimą, 55 vnt. medžių, šalia pėsčiųjų 

takų“. Antakalnio seniūnija, Sapiegų parke. (https://atviras.vilnius.lt/informaciniai-pranesimai). 

Deja, skelbime nėra nurodyta organizacija, prašanti leidimo, kokia šio genėjimo priežastis ir kas 

atliks darbus. Mus neramina, kad genėjimą galimai vykdys įmonės ir žmonės, neturintys tam reikiamo 

pasiruošimo. Ar 55 medžius genėjimui atrinko kvalifikaciją turintys specialistai? Manome, jog kitaip 

parko medžiams beveik neišvengiamai bus padaryta žala (o tai kada nors sukels grėsmę parko 

lankytojams). 

Turime pavyzdį, kai Raudonės pilies parke, po (Lietuvos arboristų asociacijos vertinimu) 

nekvalifikuotai atliktų medžių genėjimo darbų, aplinkosaugininkai pradėjo tyrimą dėl parkui padarytos 

žalos. 

Norėtume priminti, kad ne kartą kalbėjome ir prašėme Vilniaus m. savivaldybės, jog darbai parke 

būtų derinami su bendruomene, ir kad parko medžius turėtų prižiūrėti kvalifikuoti arboristai. 

Bendruomenė netgi yra gavusi arboristo eksperto išvadas dėl kiekvieno parko medžio priežiūros, žinome, 

kad jas gavo ir savivaldybė. Norėtume žinoti, ar atsižvelgta į šių specialistų siūlymus ir ar pasirinktas 

kompetentingas paslaugos teikėjas.  

Taigi, bendruomenė prašo papildyti leidimą genėti nuostata, kad šiuos genėjimo darbus parke 

atliks kvalifikuoti arboristai. Taip pat prašytume, kad šių darbų laikas būtų suderintas su bendruomene, 

o darbus prižiūrėtų bendruomenės pasirinktas profesionalus arboristas. Pabrėžiame, kad jokiu būdu 

nenorime kliudyti būtiniems parko tvarkymo darbams. Tenorime, jog parko priežiūra būtų vykdoma 

profesionaliai – ne taip, kaip buvo daroma iki šiol. 

Taip pat tenka apgailestauti, kad iki šiol taip ir nevykdomi pažadai atsižvelgti į bendruomenę ką 

nors planuojant parke. Pavyzdžiui, įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę parko centre arba planuojant 

minėtus medžių genėjimo darbus. 

 Prašome planuojamus darbus Sapiegų parke derinti su bendruomene – tai svarbi ir vienintelė 

išlikusi kultūrinė erdvė Antakalnyje, kurioje vyksta pagrindiniai bendruomenės kultūriniai – švietėjiški 

renginiai. Mes prisiimame dalį atsakomybės už šią vietą ir mums labai svarbu įsitraukti į čia vykstančius 

ar planuojamus procesus. 

Pagarbiai, 

 

Antakalniečių bendruomenės pirmininkė                     Edita Kavaliauskienė 
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