
 

Atsakovai: 
1. Šilutės rajono savivaldybės administracija 
    Adresas: Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė, kodas 188723322 

2. AB ‘Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) 
    Aguonų g. 24, Vilnius, 03212 , kodas 304151376 

3. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 
    Šnipiškių g. 3, Vilnius,  09309,  j.a. kodas 188692688 

4. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 
    J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, 03109,  kodas 188710638 

5. Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija  
    Žemaitės g. 21, Vilnius, 03118,  kodas 191948432 

6. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras 
    Kalvarijų g. 153, Vilnius  08221, kodas 291349070 

7. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius 
    Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė , 99133,  kodas  188723322 

8. AB Telia Lietuva  
    Saltoniškių g. 7a, Vilnius, 08105, kodas  121215434 

9. UAB „Šilutės šilumos tinklai‘ 
    Verslo g. 12, Šilutė, 99116,   kodas 177217875 

10.UAB „Šilutės vandenys“   
    Ramučių g. 31, Šilutė,   99149,  kodas 177059215    

11.Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ 
      Sausio 13-osios g. 10, Vilnius,  04347, kodas 300149794 

12.Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 
     Vilnius, A. Vienuolio g. 8, kodas 288600210 

Tretysis suinteresuotas asmuo: 
13.UAB „Šiltas namas“ 
     Fabijoniškių g. 24 A, 2 aukštas, Vilnius, kodas 220618020 

Pareiškėjo atstovai: 
advokatas Saulius Dambrauskas 
Vytauto pr.95/Donelaičio g.1, LT-44239 Kaunas 

Pareiškėjas:  
Asociacija „SOS Šilutės medžiai“  
Tilžės g. 5-7, Šilutė, kodas 304882776
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Regionų apygardos administracinio teismo 
Klaipėdos rūmams 

PATIKSLINTAS BEI PAPILDYTAS SKUNDAS 
DĖL STATYBOS LEIDIMO PANAIKINIMO 

(įtraukus įstatyme nustatytus atsakovus) 

2019 m. lapkričio 28 d. 
Šilutė, Kaunas 

1.Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 27 straipsnio 24 dalyje numatyta, kad ginčijant statybos 
leidimą teisme atsakovais laikomi asmenys, pritarę statybos leidimo išdavimui ir šį dokumentą 
išdavęs subjektas. Todėl atsakovų sąrašas yra papildomas remiantis įstatymo nuostata. 

2.Taip pat nepraleidus įstatyme nustatyto vieno mėnesio termino papildomai skundžiami atsakovų 
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ir raštas. 
Papildomas reikalavimas nagrinėtinas toje pačioje byloje, kadangi yra neatsiejamai susijęs su 
ginčo esme ir ginčo dalyku. 

3.Šilutės rajono savivaldybės administracija (toliau - Pareiškėjas) parengė Šilutės miesto 
M.Jankaus, Lauko ir Sodų gatvių rekonstravimo projektą (toliau – Projektas). 

4.Pagal Projektą rekonstruojant numatytos teritorijos infrastruktūrą numatyta įrengti žiedinę 
sankryžą ir pašalinti ženklią grupę želdinių (gatvės medžių), tačiau atlikus želdinių būklės 
ekspertizę šie želdiniai nebuvo pripažinti šalintinais dėl jų būklės. 

5.Pristatant Projektą visuomenei Asociacija „SOS Šilutės medžiai“ (toliau – Pareiškėjas) pateikė 
pastabas ir pasiūlymus 

6.Tačiau Pareiškėjo pastabas Atsakovas priimti atsisakė ir 2019-03-25 Projektui įgyvendinti išdavė 
Leidimą Nr. LRS-37-190325-00012 (toliau – Statybos leidimas) (priedas Nr. 1). 

7.Pareiškėjas teikia šį Skundą dėl 2019-03-25 Statybos leidimo panaikinimo. 
8.Pareiškėjas mano, kad Projektas savo tiek savo sprendiniais, tiek procedūromis yra neteisėtas, 

todėl ir Statybos leidimas yra naikintinas. 
9.Skundžiamas Statybos leidimas dėl pastebėtų projekto neatitikimų teisės aktų reikalavimams, 

pažeidžia ne tik Pareiškėjo interesus, bet ir viešąjį interesą. Atsakovas atmetė Pareiškėjo pateiktus 
projektinius pasiūlymus dėl žiedinės sankryžos neįrengimo remdamasi melagingais argumentais, 
vilkino informacijos pateikimą bei neteisėtai išdavė Statybos leidimą projektui, kuris parengtas 
nesilaikant teisės aktų reikalavimų - projektinė užduotis neatitinka oficialiam dokumentui 
keliamų reikalavimų; suprojektuota žiedinė sankryža nėra numatyta techninėje užduotyje; 
žiedinės sankryžos įrengimui nėra jokio objektyviaus pagrindimo. 

Dėl Pareiškėjo, kaip Suinteresuotos visuomenės 
subjektinės teisės teikti skundą 

10.ABTĮ 5 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas inter alia imasi nagrinėti administracinę bylą:  
1)pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų 

saugomas interesas, skundą (1 punktas); 
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2)įstatymų nustatytais atvejais pagal organizacijų ar fizinių asmenų pareiškimą dėl viešojo 
intereso arba valstybės, savivaldybės ir asmenų teisių bei įstatymų saugomų interesų 
gynimo (2 punktas). 

11.Pareiškėjo - asociacijos „SOS Šilutės medžiai“ įstatuose (priedas Nr. 2) numatyti tokie tikslai: 
aplinkos apsauga, kultūros vertybių apsauga, viešojo intereso gynimas, visuomenės informavimas 
ir švietimas aplinkos apsaugos srityje; rūpinimasis bendruomenės veiklos teritorijos aplinka ir kt.  
Taigi pareiškėjas yra organizacija veikianti inter alia aplinkosaugos srityje. 

12.Ginčo teisiniam santykiui taikomos Orhuso konvencijos bei 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos 
parlamento ir tarybos reglamento (EB) Nr. 1367/2006 nuostatos (toliau - Orhuso konvencija), 
kuriomis inter alia yra užtikrinama Suinteresuotos visuomenės teisė kreiptis į teismus ginant 
viešąjį interesą, susijusį su aplinkosaugos klausimais. 

13.Pareiškėjai savo reikalavimą grindžia tuo, kad įgyvendinant Projektą bus padarytas poveikis 
aplinkai. Inter alia pagal Projektą yra numatyta pašalinti grupę medžių, kurie, atlikus želdinių 
būklės ekspertizę nėra pripažinti šalintinais. Šilutės mieste numatytas gatvių ir šaligatvių 
rekonstrukcija bei pertvarkymas įrengiant žiedinę sankryžą yra su aplinka susiję sprendimai. 
Pareiškėjas yra juridinis asmuo veikiantis inter alia aplinkosaugos srityje. Tai patvirtina juridinio 
asmens įstatai bei juridinių asmenų registro duomenys (pridedami papildomai Priedas Nr. 11). 
Skundo reikalavimai susiję tiek su viešojo intereso gynimu, tiek ir su fizinių asmenų, kuriuos 
jungia pareiškėjas, subjektyvių teisių ir teisėtų interesų gynimu, nes Pareiškėjas veikia Šilutės 
mieste ir vienija Šilutės gyventojus, kurių dominuojantys pilnaverčio poilsio, rekreacijos, darbo 
bei gyvenamosios aplinkos poreikiai yra neatsiejami nuo Šilutės miesto infrastruktūros, želdinių 
bei kitų viešųjų erdvių, kuriomis jie naudojasi ir turi teisėtą interesą bei lūkestį šių objektų 
kraštovaizdžio bei estetikos išsaugojimu ir puoselėjimu. 

14.Orhuso konvencijos 2 straipsnio 5 dalyje (panašiai ir Aplinkos apsaugos įstatymo 1 straipsnio 22 
punkte) nustatyta, kad Suinteresuota visuomenė – tai visuomenė, kuriai daro įtaką arba gali 
daryti įtaką aplinkosaugos srityje priimami sprendimai arba kuri yra suinteresuota sprendimų 
priėmimo procesu; pagal šį apibrėžimą nevyriausybinės organizacijos, padedančios spręsti 
aplinkosaugos problemas ir veikiančios pagal nacionalinių įstatymų reikalavimus, laikomos 
suinteresuotomis organizacijomis. 

15.Remiantis Orhuso konvencijos preambulėje plačiai išdėstytais principais, taip pat Konvencijos 1 
straipsnyje suformuotu Konvencijos siekiamu tikslu, taip pat bendrosiose nuostatose bei 9 
straipsnyje išdėstytu norminiu reglamentavimu, - teisė kreiptis į teismus aplinkosaugos 
klausimais egzistuoja kaip viena iš doktrininių šios Konvencijos nuostatų. Tuo pačiu Konvenciją 
ratifikavusių valstybių pareiga yra ne tiktai užtikrinti šią teisę bet ir sudaryti galimybę naudotis 
veiksmingomis teisminėmis priemonėmis ginant visuomenės (įskaitant organizacijas) teisėtus 
interesus ir vykdant įstatymus, taip pat padėti Suinteresuotai visuomenei šią teisę įgyvendinti 
suteikiant visokeriopą pagalbą. 

16.Orhuso konvencijos preambolėje nustatyta, kad valstybės šią Konvenciją pasirašė inter alia: 
- pripažindamos, kad tinkama aplinkos apsauga būtina žmonių gerovei ir pagrindinėms 

žmogaus teisėms užtikrinti, įskaitant ir teisę gyventi; 
- taip pat pripažindamos, kad kiekvienas asmuo turi teisę gyventi tinkamoje jo sveikatai 

bei gerovei aplinkoje, privalo ir individualiai, ir kartu su kitais saugoti aplinką ir gerinti jos 
būklę dėl dabartinių ir būsimų kartų gerovės; 

- manydamos, kad, siekiant sukurti galimybes ginti šią teisę ir atlikti šią pareigą, 
piliečiai turi teisę gauti informaciją, dalyvauti priimant sprendimus bei galimybę kreiptis į 
teismus aplinkosaugos klausimais, ir pripažįstant, kad dėl to piliečiams gali prireikti pagalbos 
jų teisėms įgyvendinti; 
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- taip pat pripažindamos atitinkamo vaidmens, kurį gali aplinkosaugos srityje atlikti 
paskiri piliečiai, nevyriausybinės organizacijos ir privatus sektorius, svarbą; 

17.Dar svarbiau, kad Orhuso konvencijoje konkrečiai deklaruojamas tikslas yra tai, kad kiekviena 
Šalis, vadovaudamasi šios Konvencijos nuostatomis, užtikrina teisę gauti informaciją, visuomenei 
dalyvauti priimant sprendimus bei teisę kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais, kad būtų 
apsaugota kiekvieno dabartinės ir būsimų kartų žmogaus teisė gyventi palankioje jo sveikatai ir 
gerovei aplinkoje. 

18.Taigi remiantis šiomis Orhuso konvencijos nuostatomis akivaizdu, jog kėsinimasis į aplinkos 
apsaugą arba poveikis aplinkai yra pripažįstami kėsinimusi ir poveikiu į žmonių gerovę, į 
pagrindines žmogaus teises įskaitant ir į teisę gyventi, o teisė kreiptis į teismus dėl šių teisių yra 
pamatinis Konvencijos principas. 

19.Taip pat LR Aplinkos apsaugos įstatymo 1 straipsnio 22 punkte nustatyta, jog Suinteresuota 
visuomenė - vienas arba daugiau fizinių ar juridinių asmenų, kuriems daro arba gali daryti 
poveikį sprendimai, veiksmai ar neveikimas aplinkos ir jos apsaugos bei gamtos išteklių 
naudojimo srityje arba kurie yra suinteresuoti šių sprendimų procesu. Pagal šią apibrėžtį 
asociacijos ir kiti viešieji juridiniai asmenys (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų 
įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos 
apsaugą, visais atvejais laikomi suinteresuotais asmenimis. 

20.Pagal Orhuso konvencijos 2 straipsnio 4 dalį „Visuomenė“ – tai vienas arba daugiau fizinių ar 
juridinių asmenų ir pagal nacionalinius įstatymus ar praktiką jų asociacijos, organizacijos arba 
grupės. O pagal to paties straipsnio 5 dalį „Suinteresuota visuomenė“ – tai visuomenė, kuriai 
daro įtaką arba gali daryti įtaką aplinkosaugos srityje priimami sprendimai arba kuri yra 
suinteresuota sprendimų priėmimo procesu; pagal šį apibrėžimą nevyriausybinės organizacijos, 
padedančios spręsti aplinkosaugos problemas ir veikiančios pagal nacionalinių įstatymų 
reikalavimus, laikomos suinteresuotomis organizacijomis. 

21.Pagal šias apibrėžtis Pareiškėjas kaip juridinis asmuo kuriam daro įtaką arba gali daryti įtaką 
aplinkosaugos srityje priimami sprendimai (šiuo atveju Projektas ir jo įgyvendinimui išduotas 
Statybos leidimas) ir/arba kuris yra suinteresuotas sprendimų priėmimo procesu yra 
Suinteresuota organizacija, o tai reiškia yra Suinteresuota visuomenė. Todėl pagal šį teisinį 
reglamentavimą Pareiškėjas turi pagrindą reikalauti Leidimų panaikinimo, kadangi jis yra 
suinteresuotas sprendimų priėmimo procesu (dalyvavo procedūrose) kaip Suinteresuota 
visuomenė. 

22.Poveikis į aplinkos elementus, veiksnius, žmonių sveikatą, saugos būklę, gyvenimo sąlygas 
(Orhuso konvencijos 2 straipsnio 3 dalis), kurie yra orientuoti į kiekvieno dabartinės ir būsimų 
kartų žmogaus teisę gyventi palankioje jo sveikatai ir gerovei aplinkoje (Orhuso konvencijos 1 
straipsnis), gali būti Konvencijos užtikrinamu teisminio gynimo dalyku nepriklausomai nuo 
teisinio suinteresuotumo lygmens, kadangi kiekvieno tiek fizinio tiek ir juridinio asmens 
subjektinė teisė (pavyzdžiui nagrinėjamos bylos atveju, subjektyvus interesas Statybos leidimo 
išdavimo teisiniame santykyje) yra sąlygojamas bendrojo poveikio aplinkai, jos pokyčių rizikos, 
visuotinės klimato kaitos, o taip pat netiesioginiu materialiniu bei tiesioginiu procedūriniu teisiniu 
suinteresuotumu. 

23.Tuo tarpu Pareiškėjas skundo reikalavimus grindžia inter alia savo procedūriniu 
suinteresuotumu: kaip teisės subjektas jis pagrįstai ir teisėtai dalyvavo ikiteisminėse procedūrose 
turėdamas teisėtą lūkestį, kad toks dalyvavimas, kuris pagrįstas asmens procedūrinių teisių 
realizavimu, gali būti rezultatyvus, o netenkinantis jo rezultatas - gali būti teisminio nagrinėjimo 
dalyku. 

24.Kaip minėta medžių grupės šalinimas Šilutės mieste įgyvendinant Projektą bei darbus vykdant 
remiantis Statybos leidimu yra su aplinka susiję sprendimai, kurie sąlygoja būtent Pareiškėjo 
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vienijamų fizinių asmenų aplinkos būklę, gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygas; yra nukreiptas į 
kiekvieno Šilutės gyventojo subjektyvios teisės ir teisėto intereso apgynimą, nes Pareiškėjas, kaip 
juridinis asmuo (teisinė fikcija), jungia Šilutės gyventojus, kurių dominuojantys pilnaverčio 
poilsio, rekreacijos, darbo bei gyvenamosios aplinkos poreikiai yra neatsiejami nuo Šilutės miesto 
gatvių infrastruktūros, želdinių, kurių teikiama estetika jie naudojasi, ir dėl to turi teisėtą interesą 
bei lūkestį šių objektų funkcionalumo, kraštovaizdžio bei estetikos išsaugojimu bei puoselėjimu. 
Šios aplinkybės, be kita ko, papildomai sąlygoja Pareiškėjo, kaip fizinius asmenis jungiančio 
juridinio asmens subjektinę teisę ginant jį įkūrusių asmenų interesus. 

25.Visa savo esme Orhuso konvencija būtent poveikį aplinkai pripažįsta poveikiu į kiekvieno 
fizinio asmens teisę. T.y. pats Orhuso konvencijos priėmimas tarptautiniu mastu sąlygojo, tai, kad 
kiekvienas klausimas, kuris susijęs su aplinkosauga, buvo išaukštintas iki kiekvieno tiek fizinio, 
tiek ir juridinio asmens (veikiančio aplinkosaugos srityje) subjektinės teisės pripažinimo, o 
pagalba piliečiams padedant šias teises realizuoti tapo šios Konvencijos šalių pareiga. 

26.Remiantis išdėstytais motyvais Pareiškėjas turi teisinį suinteresuotumą aplinką keičiančiu 
Projektu, kuris įgyvendinamas ginčijamu Statybos leidimu, o jo reikalavimo teisė yra grindžiama 
aukščiau išdėstytomis nacionalinės teisės bei Orhuso konvencijos nuostatomis. 

Dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą 

27.Konstitucijos 6 straipsnyje nustatyta, kad Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas. 
Taip pat nustatyta, kad kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija. 

28.Konstitucijos 54 str. 1 dalyje įtvirtinta, kad valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, 
gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, prižiūri, kad su 
saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Konstitucinis teismas 
1998 m. birželio 1 dienos nutarime konstatavo, kad “šioje normoje yra suformuluotas vienas iš 
valstybės veiklos tikslų - užtikrinti žmonių teises į sveiką ir švarią aplinką.” 

29.Bendrosios kompetencijos teismų kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad: „teisių į 
sveiką ir švarią aplinką pažeidimas yra ne tik suinteresuoto asmens subjektinės teisės, bet ir 
viešosios teisės pažeidimas“ (LAT 2013 m. sausio 16 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-112/2013). 
Kasacinis teismas minėtoje byloje konstatavo, kad: „teisės į sveiką ir švarią aplinką užtikrinimas, 
kaip vienas iš valstybės veiklos tikslų, kartu yra ir viešasis interesas. Tokios teisės pažeidimas 
paprastai sukelia teisinius padarinius nenustatytam (dažnai dideliam) skaičiui subjektų“. 

30.Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas pagal viešąjį interesą 
ginančių subjektų skundus (prašymus), apibendrinime, kuriam pritarta Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjų 2009 m. kovo 18 d. pasitarime (toliau - Apibendrinimas) 
nurodyta, jog Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta suinteresuotos visuomenės 
teisė kreiptis į teismus dėl priimtų sprendimų tais aplinkos apsaugos klausimais, kurie yra 
konkrečiai nurodyti Konvencijoje, tarp jų – dėl aplinkos elementų: oro, atmosferos, vandens, 
dirvožemio, žemės, kraštovaizdžio, gamtos objektų būklės, biologinės įvairovės bei šių elementų 
sąveikos (Konvencijos 3 straipsnio a punktas), taip pat dėl žmonių sveikatos ir saugos būklės, 
gyvenimo sąlygų (Konvencijos 3 straipsnio c punktas). (1.1. skyrius 5 punktas). 

31.Taip pat Apibendrinime nurodoma, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi 
plačios viešojo intereso koncepcijos. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje 
pripažįstama, kad viešasis interesas, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymą, paprastai 
turėtų būti suvokiamas kaip tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei 
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ar jos daliai, o asmens teisė ginti viešąjį interesą administracinių bylų teisenoje apibrėžiama kaip 
įstatymu numatytų asmenų teisė įstatymo numatytais atvejais kreiptis į administracinį teismą 
ginant tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai. Ši išvada 

suformuota administracinėje byloje Nr. A3- 11/2004, remiantis semantine žodžių „viešas“ ir 
„interesas“ reikšmių analize. (Apibendrinimo 1.2. skyrius 4 punktas) 

32.Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad viešojo intereso, kaip valstybės 
pripažinto ir teisės ginamo visuomeninio intereso, įgyvendinimas yra viena iš svarbiausių pačios 
visuomenės egzistavimo ir raidos sąlygų (1997 m. gegužės 6 d.). Iš šių nuostatų matyti, kad 
viešuoju interesu Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktikoje yra laikoma tai, kas yra 
objektyviai reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei. Civilinio kodekso 2.34 straipsnio 2 
dalyje yra nustatyta, kad viešieji juridiniai asmenys yra valstybės ar savivaldybės, jų institucijų 
arba kitų asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti 
viešuosius interesus (valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir savivaldybės įstaigos, 
viešosios įstaigos, religinės bendruomenės ir t. t.). Iš šios teisės normos turinio seka, kad 
įstatymų leidėjas pripažįsta, kad viešasis interesas gali būti kaip apimantis ne tik visuomenės, 
bet ir visuomenės dalies interesus. (Apibendrinimo 1.2. skyrius 4 punktas). 

33.Viešojo intereso pobūdį Byloje inter alia lemia tiek Suinteresuotos visuomenės teisių 
ignoravimas aplinkos apsaugos bei kraštovaizdžio apsaugos srityse, tiek vykdomos veiklos 
neigiamo poveikio aplinkai (inter alia žmonėms) rizika. Nagrinėjamoje Byloje pareikšti 
reikalavimai yra tiesiogiai susiję su aplinkos apsauga. Todėl Byloje keliami aplinkosauginiai 
reikalavimai reiškia, kad kartu keliami ir žmogaus teisių pažeidimo klausimai. 

34.Konstitucinės vertybės - kiekvieno žmogaus teisės į sveiką ir švarią aplinką, kaip viešojo 
intereso - gynimas yra galimas tiesioginiu Konstitucijos taikymu fiziniam asmeniui kreipiantis į 
teismą. Ši konstitucinė nuostata atitinka ir Orhuso konvencijos dvasią, o šios teisės 
nepripažinimas yra pamatinių žmogaus teisių nepaisymas. 

35.Kreipimosi į teismą aplinkosaugos klausimais suvaržymas ar ribojimas galėtų būti susijęs su 
privalomų ikiteisminių ar kitų procedūrų laikymusi, tačiau negali būti paneigiamas, kaip pati 
teisė. 

36.ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyta, kad teismas imasi nagrinėti administracinę bylą 
įstatymų nustatytais atvejais inter alia pagal fizinių asmenų pareiškimą dėl viešojo intereso arba 
valstybės, savivaldybės ir asmenų teisių bei įstatymų saugomų interesų gynimo. 

37.ABTĮ 55 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įstatymų nustatytais atvejais prokuroras, viešojo 
administravimo subjektai, organizacijos ar fiziniai asmenys gali kreiptis į teismą su pareiškimu, 
kad būtų apgintas viešasis interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei 
įstatymų saugomi interesai. 

38.Aplinkos apsaugos įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad suinteresuota visuomenė turi 
teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo 
užginčijant sprendimų, veiksmų ar neveikimo aplinkos ir jos apsaugos bei gamtos išteklių 
naudojimo srityje materialinį ar procesinį teisėtumą. 

39.Tokiu būdu sistemiškai aiškinant šias nuostatas AAĮ 7 str. 2 dalyje yra nustatyta Suinteresuotos 
visuomenės (tame tarpe fizinių asmenų) teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl 
viešojo intereso gynimo. Tuo tarpu šiame straipsnyje blanketinė norma - įstatymų nustatyta tvarka 
- sąlygoja reikalavimą laikytis procesinių reikalavimų. ABTĮ 55 straipsnio 1 dalyje taip pat 
nustatyta blanketinė norma - įstatymų nustatytais atvejais - yra atskleista AAĮ 7 str. 2 dalyje, 
kurioje šie atvejai nustatyti taip: dėl viešojo intereso gynimo užginčijant sprendimų, veiksmų ar 
neveikimo aplinkos ir jos apsaugos bei gamtos išteklių naudojimo srityje materialinį ar procesinį 
teisėtumą. Todėl Pareiškėjo atstovo nuomone, šių teisės normų sisteminis aiškinimas užtikrina 
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visų Suinteresuotų asmenų teisę kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo aplinkosaugos 
klausimais. 

40.Tačiau jeigu teismas kitaip aiškina minėtas ABTĮ normas tai, pagrįstai kyla abejonė ar Byloje 
taikytinos ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 2 punkto ir 55 straipsnio 1 dalies nuostatos, kiek jos 
tiesiogiai neužtiktina asmenų teisės kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais ginant viešąjį 
interesą - nepažeidžia Konstitucijos 54 str. 1 dalies, 6 straipsnio bei 138 straipsnio 3 dalies, o taip 
pat Orhuso konvencijos nuostatų. Todėl iškilus tokiai abejonei yra pagrindas kreiptis į 
Konstitucinį Teismą. 

Dėl skundo padavimo termino 

41.Pagal ABTĮ 29 str. 1 d. jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas, 
pareiškimas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo teisės akto 
paskelbimo arba individualaus teisės akto ar pranešimo apie veiksmą (atsisakymą atlikti 
veiksmus) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Pagal ABTĮ 30 str. 1d., pareiškėjo prašymu 
administracinis teismas skundo (prašymo, pareiškimo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu 
bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio 
įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose. 

42.Apie skundžiamą administracinį aktą – Statybos leidimą, Pareiškėjas sužinojo 2019-05-15, kai 
buvo gautas Atsakovo 2019-05-15 raštas Dėl dokumento pateikimo Nr. R3-(4.1.12.)-2820 ir kartu 
pateiktas skundžiamas Statybos leidimas (žr. Priedą Nr. 1). Pareiškėjas per mėnesį laiko pateikė 
skundą Administracinių ginčų komisijos Klaipėdos skyriui (toliau tekste ir – Komisija), kuriuo 
prašė panaikinti: Šilutės rajono savivaldybės mero 2019-02-25 raštą Dėl Šilutės miesto 
M.Jankaus, Lauko ir Sodų gatvių rekonstravimo projektų, dokumento Nr. R3-(2.1.19.)-951, 
kuriuo atsisakoma priimti projektinį pasiūlymą dėl žiedinės sankryžos M. Jankaus gatvėje 
neįrengimo; taip pat Statybos leidimą, išduotą Martyno Jankaus gatvės Šilutės mieste 
rekonstravimo projektui. Kadangi abu Pareiškėjo prašymai susiję su tuo pačiu Atsakovo vykdomu 
projektu – Komisijai buvo pateiktas vienas bendras skundas dėl administracinių aktų 
panaikinimo; Pareiškėjas manė, kad tokio pobūdžio skundui taikoma išankstinio bylos 
nagrinėjimo ne per teismą tvarka. Komisija Pareiškėjo skundą išnagrinėjo, 2019-06-28 priimtas 
Sprendimas Nr. 21R2-67(AG2-47/15-2019) (žr. priedą Nr. 3), kuriuo Pareiškėjo skundą tenkino 
iš dalies, t.y. panaikino Šilutės rajono savivaldybės mero rašto Nr. R3-(2.1.19.)-951 dalį, kuria 
atsisakyta priimti pasiūlymą dėl žiedinės sankryžos Martyno Jankaus gatvėje neįrengimo, o bylos 
dalį dėl reikalavimo panaikinti 2019-03-25 Statybos leidimą Nr. LRS-37-190325-00012, išduotą 
Martyno Jankaus gatvės Šilutės mieste rekonstravimo projektui, nutraukė kaip nepriskirtiną 
administracinių ginčų komisijos kompetencijai. 

43.Pareiškėjas pilnai sutinka su tokiu Komisijos sprendimu ir atkreipia gerbiamo Teismo dėmesį, 
kad nepraleisdamas termino ėmėsi priemonių ginčyti Statybos leidimą Komisijai, tačiau kreipėsi į 
ne tą instituciją. Pareiškėjas, nedelsiant (t.y. Komisijos sprendimas gautas 2019-06-28, o šis 
skundas surašytas 2019-07-01), kreipiasi šiuo skundu į teismą dėl Statybos leidimo panaikinimo. 
Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Pareiškėjas turėjo į teismą dėl Statybos leidimo panaikinimo 
kreiptis per mėnesį laiko nuo skundžiamo Statybos leidimo gavimo dienos, t.y. nuo 2019-05-15 
iki 2019-06-15, tačiau kreipiasi 2019-07-01, t.y. terminą praleidus nežymiai. 

44.Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, manytina, kad yra pagrindas atnaujinti praleistą skundo 
pateikimo terminą. Taip pat manytina, kad proceso operatyvumo principas atnaujinus terminą 
skundui paduoti nebus pažeistas. 
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Faktinės aplinkybės 

45.Atsakovas 2018-11-19 visuomenei pristatė skundžiamo projekto dalį dėl M. Jankaus, Lauko, 
Miško gatvių, taip pat Sodų gatvės, rekonstravimo. Pristatyta, kad M. Jankaus, Lauko ir Miško 
gatvėse, taip pat Sodų gatvėje, bus rekonstruota važiuojamoji kelio danga, šaligatviai, lietaus 
nuotekų tinklai, įrengtas gatvių apšvietimas. M. Jankaus – Miško – Sodų gatvės sankryžoje 
numatyta įrengti žiedinę sankryžą. 

46.2019-01-31 Pareiškėjas pateikė Atsakovui 2019-01-31 Skundą dėl Šilutės miesto M.Jankaus, 
Lauko ir Sodų gatvių rekonstravimo projektų (žr. priedą Nr. 4). Be kitų skunde išdėstytų 
prašymų, prieštarauta dėl žiedinės sankryžos įrengimo M. Jankaus – Miško – Sodų gatvių 
sankryžoje ir reikalauta jo atsisakyti. Argumentuota, kad žiedinės sankryžos įrengimas santykinai 
nedidelio eismo srauto gatvių sankryžoje yra neoptimalus, neracionalus sprendimas. Žiedinės 
sankryžos įrengimas numatytas istoriniame Žibų kvartale, patenkančiame į Šilutės miesto istorinę 
dalį, pasiūlyta pagerinti eismo saugumą įrengiant „STOP“ ženklą ties įvažiavimu iš šalutinės 
Miško į pagrindinę M. Jankaus gatvę. 

47.2019-02-25 Atsakovas, atsakydamas į Pareiškėjo 2019-01-31 Skundą, parengė 2019-02-25 raštą 
Dėl Šilutės miesto M.Jankaus, Lauko ir Sodų gatvių rekonstravimo projektų, dokumento Nr. R3-
(2.1.19.)-951 (žr. priedą Nr. 5). Skundžiamu raštu Atsakovas iš dalies tenkino Pareiškėjo 
2019-01-31 Skundą, tačiau atsisakė priimti Pareiškėjo pasiūlymus dėl sprendinio - žiedinės 
sankryžos įrengimo. Atsakovas nurodė, kad žiedinės sankryžos įrengimas projekte numatytas 
vadovaujantis patvirtinta projektavimo užduotimi ir atlikto saugaus eismo audito išvadomis, todėl 
pasiūlymas dėl šio sprendinio nepriimtas. 

48.Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėjas nebuvo supažindintas su Skundžiamame akte minimais 
dokumentais, kurių pagrindu atsisakyta priimti Pareiškėjo pasiūlymus, Pareiškėjas 2019-03-24 
Prašymu paprašė Atsakovo pateikti papildomą informaciją ir papildomus dokumentus 
susipažinimui, t.y. paprašyta pateikti savivaldybės atsakyme minėtą patvirtintą projektinę 
užduotį, kuri buvo parašyta Šilutės miesto P. Jakšto gatvės kapitalinio remonto ir M. Jankaus, 
Sodų, Miško bei Lauko gatvių rekonstravimo projektui parengti; taip pat prašyta pateikti atlikto 
saugaus eismo audito išvadas. Atsakovas 2019-04-17 raštu Dėl informacijos pateikimo, 
dokumento Nr. R3-(4.1.18)-2277 pateikė administracijos vadovo parašu nepatvirtintą projekto 
Šilutės miesto M. Jankaus Sodų, Lauko ir P. Jakšto gatvių techninių projektų parengimo 
projektavimo užduoties (techninės specifikacijos) kopiją (toliau tekste ir – Projektinė užduotis; 
techninė specifikacija), nors buvo prašyta pateikti administracijos vadovo patvirtintą projektinę 
užduotį, bei saugaus eismo audito išvadas (žr. priedą Nr. 6, 7 ir 8). 

49.2019-05-02 Pareiškėjas pakartotinai kreipėsi dėl administracijos vadovo parašu patvirtintos 
Šilutės miesto M. Jankaus Sodų, Lauko ir P. Jakšto gatvių techninių projektų parengimo 
projektavimo užduoties kopijos pateikimo bei informavo Atsakovą apie Pareiškėjui pateiktos 
projektinės užduoties trūkumus, t.y. kad pateikta projektavimo užduotis yra nepatvirtinta 
administracijos vadovo parašu ir be datos (žr. priedą Nr. 9). Atsakymas su administracijos 
vadovo patvirtinimu projektavimo užduočiai iki šiol nėra gauti. 

50.Pareiškėjas taip pat kreipėsi į atsakovą su prašymu informuoti, ar yra išduotas statybos leidimas 
darbams Martyno Jankaus gatvėje atlikti. Gautas Atsakovo 2019-05-15 raštas Dėl dokumento 
pateikimo Nr. R3-(4.1.12.)-2820 ir kartu pateiktas skundžiamas Statybos leidimas. 

51.Pareiškėjas kreipėsi su skundu į Komisiją dėl Statybos leidimo ir 2019-02-25 rašto Dėl Šilutės 
miesto M.Jankaus, Lauko ir Sodų gatvių rekonstravimo projektų, dokumento Nr. R3-
(2.1.19.)-951, panaikinimo. 2019-06-28 Komisijos Sprendimu Nr. 21R2-67(AG2-47/15-2019) 
(žr. priedą Nr. 3), Pareiškėjo skundas tenkintas iš dalies, t.y. panaikinta Šilutės rajono 
savivaldybės mero rašto Nr. R3-(2.1.19.)-951 dalis, kuria atsisakyta priimti pasiūlymą dėl 
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žiedinės sankryžos Martyno Jankaus gatvėje neįrengimo, o bylos dalis dėl reikalavimo panaikinti 
2019-03-25 Statybos leidimą Nr. LRS-37-190325-00012, išduotą Martyno Jankaus gatvės Šilutės 
mieste rekonstravimo projektui, nutraukta kaip nepriskirtina administracinių ginčų komisijos 
kompetencijai. 

Skundo motyvai ir argumentai 

1. Dėl projekto rengimo ir statybos leidimo išdavimo pagal nepatvirtintą projektinę 
užduotį 

52.Akcentuotina, kad Pareiškėjas net du kartus kreipėsi į Atsakovą, prašydamas pateikti 
administracijos vadovo parašu pasirašytą/patvirtintą Šilutės miesto M. Jankaus Sodų, Lauko ir P. 
Jakšto gatvių techninių projektų parengimo projektavimo užduoties, tačiau patvirtintos 
projektavimo užduoties (su administracijos vadovo tvirtinimo žyma, kurioje būtų tvirtinimo data 
ir administracijos vadovo parašas) Atsakovas iki šiol Pareiškėjui nepateikė. Atsižvelgiant į tai, 
darytina išvada, kad minima projektavimo užduotis yra nepatvirtinta, taigi jos pagrindu jokie 
projektai negali būti rengiami, o parengti projektai - neteisėti. 

53.Akcentuotina, kad nepatvirtintos projektavimo užduoties pagrindu projektuotojas parengė 
projektą (2018-11-19 pristatyta visuomenei projekto „Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės gatvių 
eismo saugos gerinimo ir K. Kalinausko, M. Jankaus, Lauko, Miško gatvių rekonstravimo 
projektas“ dalis dėl M. Jankaus, Lauko ir Miško gatvėse, taip pat Sodų gatvėje), kuriuo 
suprojektuota M. Jankaus – Miško – Sodų gatvės sankryžoje įrengti žiedinę sankryžą. Taip pat 
išdavė skundžiamą Statybos leidimą dėl Martyno Jankaus gatvės Šilutės mieste rekonstravimo 
projekto. 

54.Pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas)  14 str. 1 d. 1p., 
statytojas (užsakovas) privalo pateikti statinio projektuotojui privalomuosius statinio projekto 
rengimo dokumentus. Pagal Statybos įstatymo 24 str. 3d., techninė užduotis yra privalomasis 
statinio projekto rengimo dokumentas. Techninė užduotis (atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatyme nurodytą techninę specifikaciją) – dokumentas, kuriame nurodomos visos 
statinio projekto rengimo paslaugos ir planuojamo statyti statinio pagrindiniai funkciniai, 
architektūriniai, techniniai, kokybiniai, ekonominiai, kiti rodikliai ir reikalavimai, kuriais būtina 
vadovautis rengiant statinio projektą (Statybos įstatymo 2 str. 102 p.). 

55.Statybos techninio reglamento Nr. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“  (toliau tekste ir – Reglamentas) 6.18 punkte techninę specifikaciją  apibrėžia kaip 1

 projekto dokumentą, kuriame pateikiamos būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos. 
Techninės specifikacijos yra bendros projekto ir projekto dalių sprendiniams. Minėto reglamento 
6.19 punktas techninį projektą apibrėžia kaip projekto pirmuoju etapu rengiamą normatyvinių 
statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentą, kuriame pateikiami statytojo 
sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti. 

56.Paminėtina, kad nors nei Statybos įstatyme bei Reglamente nėra vienareikšmės nuostatos dėl 
techninės užduoties patvirtinimo ir nėra reglamentuota jos tvirtinimo tvarka, tačiau vadovaujantis 
teisės principais turėtų būti taikoma analogija su minėto Statybos techninio reglamento 42 
punktu, numatančiu, kad projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo 
patvirtintos papildomos techninės užduoties pagrindu. Reglamentas numato, kad projektinės 

 Paskelbta TAR, 2016-11-11, Nr. 26687; Įsigalioja 2017-01-01 (Įsakymo 2 punktas įsigalioja 2016 m. lapkričio 12 d.)1
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užduoties keitimo atveju yra reikalingas dokumento tvirtinimas. Pagal taikytiną analogiją ir 
remiantis protingumo principu, atsakingo asmens parašas turi būti privalomas ne tik priimant 
antrinį dokumentą (atliekant projektinės užduoties keitimą), bet ir pradiniam dokumentui (pačiai 
projektinei užduočiai). 

57.Akcentuotina, kad atsakingo asmens parašu nepatvirtintas dokumentas (taip pat ir projektinė 
užduotis, kuri savo turiniu iš esmės yra užsakovo užsakymas projektuotojui), nelaikytinas 
oficialiu dokumentu. Be to, Statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 
 reglamentuojama, kad techninio projekto bendrojoje dalyje pateikiamų dokumentų žiniaraštyje 
privaloma nurodyti dokumento pavadinimą ir žymenį; tuo tarpu M. Jankaus g. projekte 
Projektavimo užduoties dokumento žymens nėra. Taip pat paminėtina, kad Dokumentų tvarkymo 
ir apskaitos taisyklių, kurių privalo laikytis ir Atsakovas, III skyriaus 10 punktas nurodo: Įstaigos 
parengti ir gauti su jos veikla susiję dokumentai turi būti užregistruoti. Minėtose taisyklėse 
apibrėžiama sąvoka:   Dokumento registravimas – dokumento įtraukimas į apskaitą, suteikiant 
jam atskirą numerį ir taip užtikrinant jo oficialumo įrodymą. 

58.Projekto rengimas nesant patvirtintos techninės užduoties, kurioje numatomi esminiai 
reikalavimai projektui, prieštarauja ne tik teisės aktams, bet ir bendram protingumo principui. 
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta, nesant patvirtintos, t.y. administracijos vadovo pasirašytos, 
projektavimo užduoties – techninės specifikacijos, kurioje numatomi pagrindiniai statinio 
rodikliai ir reikalavimai, projekto rengimas yra neteisėtas; tokiam projektui negali būti 
išduodamas statybos leidimas. 

2. Dėl projektinėje užduotyje nenurodytų sprendinių 

59.Atkreiptinas dėmesys, kad 2019-02-25 raštu Dėl Šilutės miesto M.Jankaus, Lauko ir Sodų gatvių 
rekonstravimo projektų, dokumento Nr. R3-(2.1.19.)-951 Atsakovas nurodė, kad žiedinės 
sankryžos įrengimas projekte numatytas vadovaujantis patvirtinta projektavimo užduotimi ir 
atlikto saugaus eismo audito išvadomis, todėl pasiūlymas dėl šio sprendinio nepriimtas. Tačiau 
priešingai nei nurodė Atsakovas, projektavimo užduotyje nėra numatytas sprendinys dėl žiedinės 
sankryžos įrengimo. Akcentuotina, kad projektavimo užduotyje apskritai nėra minima žiedinė 
sankryža. Projektavimo užduotyje pateiktos projektavimo paslaugų apimtys (projektinės 
užduoties 7 punktas) nurodoma M. Jankaus, Sodų, Lauko, Miško gatvėse suprojektuoti gatvių 
apšvietimą, senų betono trinkelių pakeitimą naujomis trinkelėmis, gatvės važiuojamosios dalies 
išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio įrengimą bei, esant galimybei, automobilių stovėjimo 
vietas. Taigi 2019-02-25 raštu Atsakovas nepagrįstai atsisakė priimti Pareiškėjo projektinį 
pasiūlymą, kuriuo prieštarauta dėl žiedinės sankryžos įrengimo M. Jankaus – Miško – Sodų 
gatvių sankryžoje, bei nurodė tikrovės neatitinkančias aplinkybes dėl Pareiškėjo pateikto 
projektinio pasiūlymo atmetimo priežasčių, t.y. klaidino Pareiškėją, kad jo projektinis pasiūlymas 
nepriimtas remiantis tuo, projektavimo užduotimi ir saugaus eismo audito išvadomis. Tas pačias 
aplinkybes nustatė ir Pareiškėjo skundą išnagrinėjusi Komisija savo 2018-06-28 Sprendime, 
kuriuo panaikino 2019-02-25 rašto Dėl Šilutės miesto M.Jankaus, Lauko ir Sodų gatvių 
rekonstravimo projektų, dokumento Nr. R3-(2.1.19.)-951, dalį dėl atsisakymo priimti projektinį 
pasiūlymą dėl žiedinės sankryžos neįrengimo. 

60.Akcentuotina, kad nepaisant aplinkybių, kad projektavimo užduotyje nėra numatytų užduočių 
projekto rengėjui suprojektuoti žiedinę sankryžą, projekto rengėjas UAB „Šiltas namas“ Martyno 
Jankaus gatvės Šilutės mieste rekonstravimo projekte nepagrįstai suprojektavo žiedinę sankryžą 
(žr. priedą Nr. 9) ir šio projekto įgyvendinimui buvo išduotas skundžiamas Statybos leidimas. 
Akivaizdu, kad toks veiksmas neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 str. 3 dalyje 
numatytų reikalavimų, kad statinio projektas rengiamas vadovaujantis privalomaisiais statinio 
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projekto rengimo dokumentais, tame tarpe ir technine užduotimi (kurioje nenumatyta žiedinė 
sankryža) ir projektiniais pasiūlymais. 

61.Svarbu ir tai, kad pagal darbų eiliškumą: 
1) pirmiausia yra rengiama projektinių pasiūlymų rengimo užduotis; tačiau šiuo atveju 

pažymėtina, kad Atsakovo projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje (žr. priedą Nr. X) nėra 
prašoma suprojektuoti žiedinę sankryžą, o prašoma „suprojektuoti šaligatvius ir gatvės 
važiuojamosios dalies asfalto išlyginamąjį ir viršutinį dangos sluoksnius. Suprojektuoti lietaus 
nuotekų nuvedimą nuo gatvės ir šaligatvių, bei suprojektuoti gatvės apšvietimą“; 

2) rengiami projektiniai pasiūlymai remiantis projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi;  
3) užklausiama institucijų dėl specialiųjų reikalavimų; pažymėtina, šiuo atveju kad atlikto 

saugaus eismo audito išvadose apie žiedinės sankryžos įrengimo būtinybę nekalbama – 
pasiūlymų gerinti eismo saugumą įrengiant žiedinę sankryžą nepateikta; 

4) remiantis pasiūlymais ir gautais atsakymais dėl specialiųjų reikalavimų yra rašoma 
projektavimo užduotis; šiuo atveju projektavimo užduotyje nėra nurodytas reikalavimas įrengti 
žiedinę sankryžą (nėra numatytas žiedinės sankryžos projektavimas). 

62.Darytina išvada, kad Martyno Jankaus gatvės Šilutės mieste rekonstravimo projekto 
įgyvendinimui skundžiamas Statybos leidimas yra išduotas nepagrįstai ir neteisėtai: projektas 
parengtas nesant patvirtintos techninės užduoties; techninėje užduotyje nėra numatyto sprendinio 
dėl žiedinės sankryžos įrengimo; neteisėtai ir nepagrįstai, pateikiant melagingus argumentus, 
atmesti Pareiškėjo projektiniai pasiūlymai. Dėl šių priežasčių neteisėtas ir naikintinas Statybos 
leidimas. 

3. Dėl atlikto saugaus eismo audito išvadų 

63.Atsakovo teiginiai jog žiedinė sankryža yra suprojektuota remiantis atlikto saugaus eismo audito 
išvadomis yra neatitinkantys tikrovės, kadangi kelių saugumo audito pasiūlymuose nenurodyta 
apie būtinybę ir/ar tikslingumą įrengti žiedinę sankryžą. Tokias pačias aplinkybes nustatė ir 
Komisija 2019-06-28 sprendime. 

64.Akcentuotina, kad atliekant eismo auditą nebuvo atlikta transporto srauto intensyvumo 
matavimų. Be to, šiame Kelių saugumo audite niekur nėra pasisakoma apie būtinybę įrengti 
žiedinę sankryžą, o pateikti 2007-2016 metų užregistruotų eismo įvykių duomenys tiesiogiai 
nurodo tik vieną įvykį norimos įrengti žiedinės sankryžos zonoje, kai 2016.01.22,  17.18 val.,  kai 
M Jankaus g./Sodų g. sankirtoje buvo apgadinti 3 automobiliai. Visi kiti nurodyti įvykiai įvyko 
arba ne naujai suprojektuotos sankryžos zonoje, arba neaišku kur.  Audito ataskaitos lentelėje 1.1 
nurodyti įskaitiniai eismo įvykiai  Nr. 3 ir Nr. 4, bei lentelėje 1.2 nurodytas eismo įvykis nr. 10 
įvyko neaišku kurioje M. Jankaus gatvės vietoje, ir turint omeny kad M. Jankaus gatvės ilgis 
sudaro apie 360 metrų, pateiktas eismo įvykių sąrašas tikrai nesudaro pagrindo projektuoti 
M.Jankaus-Sodų_Miško gatvių sankirtoje žiedinės sankryžos. 

4. Dėl pakeistos numatytosios statybos rūšies 

65.Pagal parengtą M. Jankaus gatvės rekonstrukcijos projektą, naujai suprojektuota žiedinė 
sankryža bei jos konstrukcijos elementai neišsitenka dabartinio gatvių tinklo ribose. Pavyzdžiui, 
didelę dalį žaliojo ploto, ęsančio M. Jankaus gatvės sankirtos su Sodų bei Miško gatvėmis zonoje, 
pagal projektą numatyta išgrįsti trinkelėmis bei paversti pėsčiųjų taku. Iš esmės tai reiškia, kad 
numatoma įrengti naują gatvės konstrukcijos dalį ten, kur jos anksčiau nebuvo. Projektu yra 
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keičiami pačios gatvės, kaip statinio, matmenys: plotis, aukštis, ilgis. Tai reiškia, kad gatvė yra 
rekonstruojama. 

66.Statybos įstatymo 2 str. 72 d. statinio rekonstravimą apibrėžia kaip statybą, kurios tikslas - 
perstatyti statinį: pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės 
matmenis (ilgį, plotį, aukštį ir pan.). Tuo tarpu Statybos įstatymo 2 str. 53 d. statinio kapitalinį 
remontą apibrėžia kaip statybą, kurios tikslas – pertvarkyti statinį: pakeisti statinio laikančiąsias 
konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų (ilgio, pločio, aukščio ir pan.). 

67.Statybos rūšį nusako ir pats parengto projekto pavadinimas: M. Jankaus gatvės Šilutės mieste 
rekonstravimo projektas. Tuo tarpu, projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje, 2017-11-10 
patvirtintoje Šilutės rajono savivaldybės vyriausiojo architekto E. Benečio, projektuotojui iškeltas 
uždavinys parengti ne rekonstrukcijos, bet kapitalinio remonto techninį projektą. 

68.Minima projektinių pasiūlymų rengimo užduotis yra įtraukta į  projekto dalies pridedamųjų 
dokumentų žiniaraštį (dok. eilės Nr. 13), projektuotojui šia užduotimi vadovautis privaloma. 
Tačiau iš parengto projekto medžiagos matyti, kad projektuotojas nepaisė užsakovo jam pateiktų 
projektinių pasiūlymų rengimo sąlygų, pakeitė numatytą statybos rūšį iš kapitalinio remonto į 
rekonstrukciją bei, neturėdamas tam jokio pagrindo, pakeitė projektuojamo statinio matmenis. 

5. Dėl Statybos inspekcijos rašto Nr. (16.2)2D-13943 panaikinimo 

69.Statybos inspekcija 2019-10-29 raštu Nr. (16.2)2D-13943 informavo, kad statybą leidžiančio 
dokumento Nr. LRS-37-190325-00012 tikrinimo metu pažeidimų nenustatė (žr. priedą Nr. 14); 
nurodė, kad patikrinimo metu nustatyta, jog statinio projekte teisingai nurodyta statinio kategorija 
ir statybos rūšis ir, kad patikrino visuomenės informavimo apie parengtus projektinius pasiūlymus 
ir pritarimo projektiniams pasiūlymams procedūrų atitiktį Lietuvos Respublikos statybų įstatymo 
bei STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” nuostatoms. 

70.Statybos inspekcija nurodė, kad pagal tuo metu galiojusią reglamento redakciją Projektinių 
pasiūlymų viešinimas bei aptarimas su visuomene nebuvo privalomi. 

71.Tačiau inspekcija nenagrinėjo to aspekto, kad numatyta rekonstruoti Martyno Jankaus gatvė 
priklauso Kultūros paveldo vietovei, Šilutės miesto istorinei daliai (unikalus kodas 12331), todėl, 
laikantis Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašo nuostatų,  
prieš teikiant prašymą specialiesiems paveldosaugos reiklavimams gauti,  Projektiniai pasiūlymai 
privalėjo būti suderinti Kultūros paveldo departamento, o vėliau patvirtinti Šilutės rajono 
savivaldybės atsakingo darbuotojo. 

72.Tarpininkaujant Seimo kontrolierių įstaigai, Atsakovas Pareiškėjui 2019-07-23 yra pateikęs 
raštus R3-4033 bei R3-3717 (priedai nr. 16, 17) bei M. Jankaus gatvės projektui parengtus 
Projektinius pasiūlymus, (priedas nr 18). Savo rašte R3-3717 “Dėl skundo ir Seimo kontrolierės 
tarpininkavimo” Atsakovas yra nurodęs: 
“2017-11-10 Šilutės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 
vyriausiasis specialistas- Savivaldybės architektas suderino Martyno Jankaus gatvės pirminius 
projektinius pasiūlymus, kuriose dangų plane yra suprojektuota žiedinė sankryža” (priedas nr. 
17,  1-as punktas) 

73.Taigi, mėgindamas įrodyti žiedinės sankryžos pagrįstumą, Atsakovas rėmėsi projektuotojo 
parengtais Projektiniais pasiūlymais, ir tuo pačiu oficialiai pripažino tokio dokumento 
egzistavimą. 

74.Todėl svarbi aplinkybė yra ta, kad šie Projektiniai pasiūlymai nebuvo suderinti reikiamų 
institucijų. 
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75.Nors Atsakovas teigia kad Projektinių pasiūlymai buvo suderinti atsakingo darbuotojo, iš 
Atsakovo pateikto dokumento matyti, kad jo minima 2017-11-10 dienos administracijos 
darbuotojo suderinimo žyma bei savivaldybės architekto parašas lokaliai priskirtini ne 
Projektiniams pasiūlymams , o tik atskiram, į šių Pasiūlymų dokumentacijos sudėtį įtrauktam 
(beje, turinyje net nenurodytam) dokumentui, - Projektinių pasiūlymų rengimo užduočiai. 
(priedas nr. 18 , 6 psl.). Šio dokumento kopija, kaip atskiras dokumentas, dar anksčiau, 
2019-06-19 Atsakovo jau buvo pateiktas Pareiškėjui ir Administracinės ginčų komisijos 
Klaipėdos skyriui (priedas nr. 19, 3 psl.). 

76.Iš to, kad dokumentas pasirašytas ranka, galima spręsti jog tai yra popierinio dokumento kopija, 
kuri į Projektinių pasiūlymų (tokių, kokius juos pateikė Atsakovas) sudėtį buvo įterpta 
skaitmeniniu būdu (priedas nr. 18 , 6 psl.). 

77.Projektinių pasiūlymo rengimo užduotis ir Projektiniai pasiūlymai yra du atskiri dokumentai.  
Projektiniai pasiūlymai yra rengiami.Projektinių pasiūlymų rengimo užduoties pagrindu. 

78.Skaitmeniškai į vieną visumą sujungus du atskirus dokumentus, viename iš jų esančios 
suderinimo žymos bei parašo negalima priskirti visam naujai gautam dariniui. 

79.Todėl Atsakovo pateiktų Projektinių pasiūlymų negalima vertinti kaip suderinto bei  patvirtinto 
dokumento. 

80.Taip pat, iki šiol vykusių administracinių ginčų tarp Atsakovo ir Pareiškėjo metu, tiek 
tarpininkaujant Administracinių ginčų komisijai, tiek Seimo kontrolieriams, Atsakovas kol kas 
nėra pateikęs duomenų kad šie parengti Projektiniai pasiūlymai butų suderinti Kultūros paveldo 
departamento. 

81.Išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą tvirtinti, kad Projektiniai pasiūlymai, nors ir buvo 
parengti, tačiau nebuvo suderinti ir patvirtinti tai privalėjusių atlikti institucijų – Kultūros paveldo 
departamento bei pačios Šilutės rajono savivaldybės administracijos, kas buvo procedūriškai 
būtina specialiesiems paveldosaugos reikalavimams gauti. 

82.Būtina atkreipti dėmesį ir į tai, kad Statybų inspekcija neatsižvelgė ir į tą faktą, kad į Techninio 
projekto dokumentų žiniaraštį įtrauktoje (reiškia, ir projektuotojui privalomoje) Projektinių 
pasiūlymų rengimo užduotyje (priedas nr. 10, 3 psl. dok. eilės Nr. 13), Šilutės savivaldybės 
administracijos vyriausias architektas suformulavo uždavinį parengti Kapitalinio remonto 
techninį projektą. 

83.Tačiau iš parengto techninio projekto medžiagos matyti, kad projektuotojas nepaisė užsakovo 
jam pateiktų projektinių pasiūlymų rengimo sąlygų, pakeitė numatytą statybos rūšį iš kapitalinio 
remonto į rekonstrukciją bei, neturėdamas tam pagrindo, pakeitė projektuojamo statinio 
matmenis, o ir pats parengtasis projektas pavadintas Martyno Jankaus gatvės Šilutės mieste 
rekonstravimo projektu. 

84.Galima daryti išvadą, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atliktas SLD 
nr. LRS-37-190325-00012 išdavimo teisėtumo patikrinimas buvo atliktas nepilnai, 
nevisapusiškai,  neatsižvelgiant į Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų turinio ir išdavimo 
tvarkos aprašo nuostatų reikalavimų nesilaikymą bei neatsižvelgiant į faktą jog projektuotojas 
rengdamas techninį statinio projektą nepagrįstai pakeitė projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje 
nurodytą statybos rūšį. 

85.Todėl VTPSi raštas Nr. (16.2)2D-13943, kuriuo Atsakovui pranešama jog tikrinant SLD 
išdavimo teisėtumą pažeidimų nenustatyta yra naikintinas, o Statybos leidimo išdavimo 
aplinkybės bei teisėtumas tiriami pakartotinai. 
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6. Dėl Atsakovo 2019-10-31 rašto Nr. R3-(4.1.12.)-5934 panaikinimo 

86.Atsakovas, atsakydamas į Pareiškėjo 2019-01-31 Skundą, parengė 2019-02-25 raštą Dėl Šilutės 
miesto M.Jankaus, Lauko ir Sodų gatvių rekonstravimo projektų, dokumento Nr. R3-
(2.1.19.)-951. Po šio rašto Atsakovas išdavė skundžiamą statybos leidimą. 

87.Tačiau minėtas 2019-02-25 Atsakovo raštas iš dalies buvo panaikintas Komisijos sprendimu, 
nenustačius Atsakovo nurodomų aplinkybių, jog žiedinės sankryžos įrengimas projekte numatytas 
vadovaujantis patvirtinta projektavimo užduotimi ir atlikto saugaus eismo audito išvadomis. 
Komisija sprendimu nustatė, kad Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2019-02-25 raštas 
Dėl Šilutės miesto M.Jankaus, Lauko ir Sodų gatvių rekonstravimo projektų, dokumento Nr. R3-
(2.1.19.)-951, neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatų. Jame 
nėra nurodytas teisinis jo priėmimo pagrindas, o nurodytas faktinis pagrindas prieštarauja byloje 
pateiktiems įrodymams. Komisija sprendime nurodė, kad skundžiamo Rašto dalies panaikinimo 
teisinė pasekmė yra ta, jog atsakovė šį pareiškėjos pasiūlymą turi išnagrinėti iš naujo, 
nurodydama aiškų faktinį pagrindą (pagrįstą objektyviais duomenimis) bei teisinį jo tenkinimo ar 
netenkinimo pagrindimą. 

88.Atsakovas pakartotinai išnagrinėjo Pareiškėjo skundą ir 2019-10-31 raštu Nr. R3-(4.1.12.)-5934 
(žr. priedą Nr. 15) nurodė, kad „Pareiškėjo pasiūlymas neįrenginėti žiedinės sankryžos nebuvo 
priimtas. Tačiau Atsakovas ir vėl motyvuotai neatsakė, dėl kokių teisinių ir faktinių priežasčių 
Pareiškėjo siūlymas nebuvo priimtas, ir, dėl kokių priežasčių projekte yra būtinas žiedinės 
sankryžos įrengimas. Atsakovas nurodė, kad projekto tikslas – naujos kokybės susisiekimo 
infrastruktūros <...> taikant modernias saugaus eismo organizavimo priemones, įrengimas, tačiau 
tai nepaaiškina, dėl kokių faktinių ir teisinių priežasčių pasirinkta būtent žiedinė sankryža, ypač, 
kai tokios rekomendacijos nepateikia nei Saugaus eismo audito išvados, nei tokį užsakymą 
formuoja pats Atsakovas projektuotojui pagal pateiktą projektavimo užduotį. 

89.Akivaizdu, kad Atsakovas iki šiol negali pagrįsti, kuo remiantis projekte yra numatytas žiedinės 
sankryžos įrengimas. 

90.Tuo tarpu Atsakovo 2019-10-31 raštas Nr. R3-(4.1.12.)-5934 yra naikintinas, kaip nepagrįstas. 

91.Atsižvelgiant į išdėstytą, vėl prieinama išvados, kad žiedinės sankryžos įrengimas suprojektuotas 
nepagrįstai, o išduotas Statybos leidimas – naikintinas. 

92.Byla bus vedama tiesiogiai ir(arba) per advokatą Saulių Dambrauską (Vytauto pr. 95/
K.Donelaičio g. 1, Kaunas), tel. 868618325, el. pašto adresai: sauliusdamb@gmail.com. 

 Dėl išdėstytų motyvų  p r a š o m e: 
1.kreiptis į Konstitucinį Teismą prašant išaiškinti, ar ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 2 

punkto ir 55 straipsnio 1 dalies nuostatos, kiek jos tiesiogiai neužtiktina asmenų 
teisės kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais ginant viešąjį interesą, pažeidžia 
Konstitucijos 54 str. 1 dalies, 6 straipsnio bei 138 straipsnio 3 dalies, o taip pat 
Orhuso konvencijos bei Aplinkos apsaugos įstatymo nuostatas; 

2.Atnaujinti praleistą skundo pateikimo terminą ir Pareiškėjo skundą priimti 
nagrinėjimui; 

3.Panaikinti 2019-03-25 Leidimą rekonstruoti statinį (-ius) Nr. LRS-37-190325-00012, 
išduotą Martyno Jankaus gatvės Šilutės mieste rekonstravimo projektui. 

4.Panaikinti atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 
2019-10-29 raštą Nr. (16.2)2D-13943; 

5.Panaikinti atsakovo Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2019-10-31 raštą 
R3-(4.1.12.)-5934. 
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Priedai pateikti su ankstesniais procesiniais dokumentais: 
1. 2019-05-15 raštas Nr. R3-(4.1.12.)-2820 ir 2019-03-25 Leidimas rekonstruoti statinį(-ius) Nr. 

LRS-37-190325-00012; 
2. Pareiškėjo įstatai; 
3. 2019-06-28 Administracinių ginčų komisijos Sprendimas Nr. 21R2-67(AG2-47/15-2019); 
4. 2019-01-31 Skundas; 
5. 2019-02-25 raštas Nr. R3-(2.1.19.)-951; 
6. 2019-04-17 raštas Nr. R3-(4.1.18.)-2277; 
7. Projektavimo užduotis; 
8. Martyno Jankaus gatvės rekonstravimo projekto kelių saugumo auditas; 
9. 2019-05-02 Prašymas; 
10. Martyno Jankaus gatvės Šilutės mieste rekonstravimo projektas; 

11. P-11_Juridinių asmenų registro išrašas; 
12. P-12_Atstovavimo sutartis. 

Papildomai teikiami priedai: 
13. 2019-09-30 Seimo kontrolieriaus raštas Nr. 4D-2019/2-1196/3D-2405; 
14. 2019-10-29 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM raštas Nr. 

(16.2)2D-13943; 
15. 2019-10-31 Šilutės rajono savivaldybės administracijos raštas Nr. R3-(4.1.12.)-5934; 
16. Šilutės rajono savivaldybės administracijos raštas R3-4033; 
17. Šilutės rajono savivaldybės administracijos raštas R3-3717; 
18. M. Jankaus gatvės projekto Projektiniai pasiūlymai; 
19. Šilutės rajono savivaldybės administracijos raštas R3-3443. 

ADVOKATAS SAULIUS DAMBRAUSKAS 
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