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(administracinė byla Nr. eI3-5476-243/2020) 
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Kaunas 

1. Nagrinėjamoje byloje Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėja, 
atliekanti procesinius veiksmus ir teismo vidinio administravimo funkcijas, 2020-06-11 
nutartimi (toliau - Nutartis) nustatė skundo trūkumus ir terminą Pareiškėjams trūkumams 
pašalinti. 

2. Teismas nurodė, kad Pareiškėjai nepagrindė teisinio suinteresuotumo ginant viešąjį interesą, 
nepridėjo ir nekonkretizavo skundžiamus administracinius aktus, nekonkretizavo prašymus 
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dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos įpareigojimo, nepateikė įrodymus, 
aptvirtinančius apie skundžiamų administracinių aktų sužinojimą ir t.t. 

3. Dėl nurodytų trūkumų teismas negalėjo išspręsti skundo priėmimo klausimo, todėl 
pareiškėjams pasiūlė pašalinti skundo trūkumus tinkamai įgyvendinant savo procesines teises. 

4. Patikslintas skundas teikiamas atsižvelgiant į teismo Nutartį ir remiantis žemiau išdėstytais 
motyvais. 

I. Dėl Pareiškėjų teisės kreiptis į teismą 

5. Nutartyje teismas nurodė, kad „iš pareiškėjų skundo turinio nustatyta, jog jie siekia ginčyti 
viešąjį interesą”. Teismas Nutartyje tikėtina padarė rašymo klaidą, kadangi Pareiškėjai siekia 
ne ginčyti bet ginti viešąjį interesą, susijusį su projektu dėl aplinkos keitimo. 

6. Būtent šiuo aspektu teismas nurodė, kad tiek ginant savo teisę, tiek ginant viešąjį interesą yra 
svarbus į teismą besikreipiančio asmens teisinio suinteresuotumo, kaip tai yra suprantama 
pagal teisės aktus, nustatymas; teisiniam suinteresuotumui konstatuoti gali pakakti to, kad 
teismo sprendimas, kurio prašo pareiškėjas, objektyviai vertinant, tiesiogiai ar netiesiogiai 
gali paveikti pareiškėjo teisinį statusą, jo teises ir pareigas, teisėtus interesus. 

Dėl VIG Fondo atskiro teisinio suinteresuotumo kreipiantis į teismą aplinkosaugos klausimu 
7. Nagrinėjamu atveju iš VĮ Registrų centro juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo matyti, 

jog pareiškėjas Viešojo intereso gynimo fondas (toliau - VIG Fondas) veikia kaip viešoji 
įstaiga, o jo veiklos tikslai yra: kultūros paveldo išsaugojimas; nacionalinio, pilietinio ir 
kultūrinio identiteto vystymas; pilietinis ugdymas; profesinis tobulinimas; savanoriškos 
veiklos skatinimas ir organizavimas; socialinė pagalba; vietos bendruomenių vystymas; 
žmogaus ir pilietinių teisių apsauga. O VIG Fondo veiklos sritys inter alia yra: aplinkos 
apsaugos ir ekologiniai judėjimai; fondų valdymo veikla; <…> konsultavimas aplikosaugos 
klausimais; kraštovaizdžio tvarkymas; kultūrinis švietimas; <…>; poilsiautojų ir kita 
trumpalaikio apgyvendinimo veikla; <…> socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai 
tyrimai ir taikomoji veikla; teisinė veikla; trestų, fondų ir panašių finansinių institucijų 
veikla; <…>. 

8. Pažymėtina, kad pagal juridinio asmenų registro (toliau - JAR) duomenų įregistravimo 
galimybes VIG Fondas apima visus galimus veiklos tikslus bei veiklos sritis atstovaujant 
viešąjį interesą kultūros paveldo bei aplinkos srityse. T.y. kitų veiklos tikslų bei veiklos sričių, 
kurios apimtų viešojo intereso atstovavimą kultūros paveldo bei aplinkos srityse, JAR tiesiog 
nėra. Todėl VIG Fondas, kaip nevyriausybinė organizacija, pagal JAR įregistruotus duomenis 
yra oficialiai veikiantis juridinis asmuo ginantis ir atstovaujantis viešąjį interesą kultūros 
paveldo bei aplinkosaugos srityse. 

9. Todėl Pareiškėjas, VIG Fondas, yra teisėtai įsteigta nevyriausybinė organizacija (tai patvirtina 
JAR išrašas), kuri aktyviai veikia viešojo intereso gynimo srityje (tai patvirtina pridedama 
ataskaita) (priedas S-20). 

10. Be to, teisinė veikla, socialinis-humanitarinis mokslinis tyrimas bei taikomoji veikla yra 
įregistruotos pareiškėjo VIG Fondo veiklos sritys. Todėl vienas iš interesų, kuriuo 
grindžiamas suinteresuotumas dėl pateikto skundo, yra viešojo intereso gynimo situacijos 
Lietuvoje teisinis bei socialinis-humanitarinis tyrimas, duomenis teikiant Orhuso konvencijos 
vykdymą prižiūrinčioms institucijoms bei Valstybės kontrolieriaus įstaigai (Priedai S-21, 
S-22). 

11. Taip pat pareiškėjas VIG Fondas dalyvauja Islandijos Respublikos, Lichtenšteino 
Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės finansinio mechanizmo finansuojamo Aktyvių 
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piliečių fondo programoje pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti su projektu: „Pilietinės 
visuomenės įtraukimas į veiksmingą aplinkosaugą” (priedas S-23, Eil. Nr. 69). Tai patvirtina 
VIG Fondo teisinių interesų egzistavimo faktą sprendžiant skundą, susijusį su viešojo intereso 
gynimu aplinkosaugos srityje Lietuvoje. 

12. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjas VIG Fondas, realizuodamas savo procedūrines teises 
administraciniuose santykiuose, kreipėsi į Atsakovą su 2020-04-09 prašymu ir gavo iš 
Atsakovo jį netenkinantį atsakymą, kurį skundžia teismui - todėl susiklosčius 
administraciniams teisiniams santykiams turi savarankišką procedūrinį suinteresuotumą. 

Dėl Pareiškėjų - fizinių asmenų - teisinio suinteresuotumo kreipiantis į teismą su skundu 
13. Pareiškėjai Rita Simanauskienė ir Dmitrijus Žoludevas gyvena ir naudojasi ta infrastruktūra, 

kurioje yra vykdomas Projektas - tai matyti iš jų adresų (Taikos prospektas ir Rumpiškės 
gatvė) ir duomenų skundžiamuose Leidimuose. 

14. Projektu, kuriame numatytas sveikų, brandžių saugotinų medžių pašalinimas ir neteisėtai 
mažinami gyvenamosios aplinkos žalieji plotai, įgyvendinimas daro įtaką bei keičia 
Pareiškėjų gyvenamąją aplinką - tiek kraštovaizdį, tiek kasdienio naudojimo infrastruktūrą - ir 
taip veikia jų aplinkos būklę bei pažeidžia jų teisę į sveiką ir švarią aplinką. 

Dėl asociacijos “Klaipėdos Žalieji” teisinio suinteresuotumo kreipiantis į teismą aplinkosaugos 
klausimu 
15. Nagrinėjamu atveju iš VĮ Registrų centro juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo ir įstatų 

matyti, jog pareiškėjas asociacija “Klaipėdos Žalieji” (toliau - Klaipėdos Žalieji) veikia kaip 
asociacija ir taip pat veikia aplinkosaugos srityje (Priedai S-24, S-25). Todėl jų teisinis 
suinteresuotumas yra mutatis mutandis - su tam tikrais pakeitimais - panašus į pareiškėjo VIG 
Fondo suinteresuotumą, kiek abu šie juridiniai asmenys yra nevyriausybinės organizacijos 
veikiančios aplinkosaugos srityje. 

Dėl Pareiškėjų teisės kreiptis į teismą - įstatyminės prielaidos 
16. Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, pripažįstama tiek 

nacionalinių (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis, Lietuvos 
Respublikos teismų įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos administracinių bylų 
teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis), tiek tarptautinių teisės aktų (Tarptautinio pilietinių ir 
politinių teisių pakto 2 straipsnio 3 dalis, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos straipsnio 1 dalis, 13 straipsnis), ir kad Lietuvos Respublikos administracinių 
bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad kiekvienas 
suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta 
pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. 

17. Pagal ABTĮ 3, 5 ir 55 straipsnio normas administracinis teismas sprendžia viešojo 
administravimo srities ginčus pagal suinteresuoto subjekto kreipimąsi į teismą, kad būtų 
apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, arba įstatymų 
nustatytais atvejais pagal įstatyme nustatytų subjektų kreipimąsi į teismą, kad būtų apgintas 
viešasis interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi 
interesai. 

18. Abiem atvejais (tiek ginant savo teisę, tiek ginant viešąjį interesą) teismų praktikoje 
pabrėžiamas į teismą besikreipiančio asmens teisinio suinteresuotumo, kaip tai yra 
suprantama pagal teisės aktus, nustatymas, o teisiniam suinteresuotumui konstatuoti gali 
pakakti to, kad teismo sprendimas, kurio prašo pareiškėjas, objektyviai vertinant, tiesiogiai ar 
netiesiogiai gali paveikti pareiškėjo teisinį statusą, jo teises ir pareigas, teisėtus interesus. 
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19. Vis dėlto pareiškėjų teisinis suinteresuotumas nėra tiesiogiai įtvirtintas kaip būtina procesinė 
prielaida kreiptis į teismą nei ABTĮ 33 straipsnio 2 dalyje, nei kituose straipsniuose, kurie 
nustato procesinio pobūdžio aplinkybes, kurioms esant gali vykti teismo procesas (skundo 
padavimo teismui prielaidas ir sąlygas). 

20. Nagrinėjamu atveju patenkinus Skundą tiek Atsakovai, tiek Pareiškėjas būtų sugrąžinti į 
Projekto nagrinėjimo stadiją. Todėl teismo sprendimas, kuris yra galimas pagal Skundo 
reikalavimus, objektyviai vertinant netiesiogiai paveiktų visų Pareiškėjų teises ir pareigas, 
kadangi sudarytų sąlygas jiems pakartotinai dalyvauti Projekto svarstymo stadijose, nustatyta 
tvarka teikiant pasiūlymus ir kt.. 

21. Be to, galimas teismo sprendimas pagal skundo reikalavimus atitinka Pareiškėjų (juridinių 
asmenų), kaip teisėtai ir aktyviai aplinkos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, 
veiklos tikslus, kurie funkcionaliai susiję su Klaipėdos miesto gyventojų, kurie savo valią 
raštu išreiškė administracinėje procedūroje reikalaudami želdinių būklės ekspertizės bei 
prieštaraudami Projekto sprendiniams, interesais. Todėl Skundo reikalavimai atitinka 
pareiškėjų - nevyriausybinių organizacijų - teisėtus interesus pagal jų vykdomus tikslus. 

22. Pagal ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 2 punktą teismas imasi nagrinėti administracinę bylą 
įstatymų nustatytais atvejais pagal prokuroro, viešojo administravimo subjektų, organizacijų 
ar fizinių asmenų pareiškimą dėl viešojo intereso arba valstybės, savivaldybės ir asmenų 
teisių bei įstatymų saugomų interesų gynimo. ABTĮ 55 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, 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. 

23. Nurodytos teisės normos suponuoja galimą išvadą, kad viešieji interesai yra ginami tik 
įstatymų nustatytais atvejais ir tik įstatymuose numatytiems subjektams kreipiantis į teismą. 

24. Šiuo atveju aktualu, kad 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. 

25. Ši AAĮ 7 str. 2 dalyje nustatyta teisės norma aiškintina pagal sisteminį teisės aiškinimo 
metodą. Joje yra nustatyta teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl viešojo intereso 
gynimo. Tuo tarpu šiame straipsnyje blanketinė norma - įstatymų nustatyta tvarka - sąlygoja 
įstatyme nustatytų procesinių reikalavimų laikymąsi ir negali būti aiškinama kaip teisę 
kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo ribojanti nuostata vien tuo pagrindu, kad nėra 
kitokios įstatymų nustatytos tvarkos. ABTĮ 55 straipsnio 1 dalyje taip pat nustatyta blanketinė 
norma - įstatymų nustatytais atvejais - yra atskleista AAĮ 7 str. 2 dalyje, kurioje šie atvejai 
nustatyti - dėl viešojo intereso gynimo užginčijant sprendimų, veiksmų ar neveikimo aplinkos 
ir jos apsaugos bei gamtos išteklių naudojimo srityje materialinį ar procesinį teisėtumą. 
Todėl šių teisės normų sisteminis aiškinimas užtikrina asmenų teisę kreiptis į teismą dėl 
viešojo intereso gynimo aplinkosaugos klausimais. 

26. Taigi nagrinėjamu atveju Pareiškėjų teisę inicijuoti teisminį procesą kreipiantis į teismą 
užtikrina Aplinkos apsaugos įstatymo 7 straipsnio 2 dalis. 

27. Pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 1 str. 22 p. 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. 
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28. Akivaizdu, jog Pareiškėjai yra Suinteresuota visuomenė, kuri rodo pakankamą 
suinteresuotumą. 

Dėl Pareiškėjų teisė kreiptis į teismą remiantis Orhuso konvencija 
29. Ginčo teisiniams santykiams byloje inter alia taikomos Orhuso konvencijos bei 2006 m. 

rugsėjo 6 d. Europos parlamento ir tarybos reglamento (EB) Nr. 1367/2006 nuostatos (toliau - 
Orhuso konvencija). 

30. Tuo tarpu Orhuso konvencijos 9 str. 2 d. nuostata, pagal kurią - pakankamas suinteresuotumas 
ir kokios nors teisės pažeidimas nustatomi remiantis nacionalinių statymų nuostatomis ir 
turint tikslą suteikti suinteresuotai visuomenei plačias galimybes kreiptis į teismus pagal šią 
Konvenciją; todėl dėl ‘a’ punkto pakanka bet kokios atitinkančios 2 straipsnio 5 dalyje 
keliamus reikalavimus nevyriausybinės organizacijos suinteresuotumo; dėl ‘b’ punkto - tokios 
organizacijos taip pat turi teisę pareikšti apie savo teisių pažeidimus, - apibrėžia Pareiškėjo 
suinteresuotumą ir nustato teisę kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo. 

31. Todėl pareikštas skundas dėl viešojo intereso gynimo bei gyvenamąją aplinką keičiančio 
projekto yra susijęs tiek su Pareiškėjų interesais, išplaukiančiais iš jų (juridinių asmenų) 
veiklos tikslų, tiek ir iš jų subjektinės teisės dalyvaujant procedūrose bei rodant 
pakankamą suinteresuotumą sprendimų priėmimo procesu, tiek ir jų (fizinių asmenų) 
patiriamu poveikiu keičiant gyvenamąją aplinką. 

32. 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. 

33. Tiek pagal AAĮ, tiek pagal Orhuso konvencijos apibrėžtis asmenys, kuriems daro įtaką arba 
gali daryti įtaką aplinkosaugos srityje priimami sprendimai arba kurie yra suinteresuoti 
sprendimų priėmimo procesu, yra pripažįstami Suinteresuota visuomene, o atitinkami 
juridiniai asmenys -  suinteresuotomis organizacijomis. 

34. Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalyje yra užtikrinama, kad atitinkami visuomenės atstovai 
turėtų teisę kreiptis dėl priimtų sprendimų pakartotinio nagrinėjimo teisme siekiant teisiniu ir 
procesiniu požiūriu užginčyti bet kokio sprendimo teisėtumą, veiksmus arba neveikimą, 
nepažeidžiant 6 straipsnio nuostatų. Konvencijos 9 straipsnyje nustatyta teisė kreiptis į 
teismus turi būti aiškinama remiantis sisteminiu teisės aiškinimo metodu pasitelkiant Orhuso 
konvencijos preambolės nuostatas. 

35. 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; 

- taip pat pripažindamos atitinkamo vaidmens, kurį gali aplinkosaugos srityje atlikti 
paskiri piliečiai, nevyriausybinės organizacijos ir privatus sektorius, svarbą; 

36. Taigi remiantis šiomis Orhuso konvencijos nuostatomis akivaizdu, jog kėsinimasis į aplinkos 
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apsaugą arba poveikis aplinkai yra pripažįstami kėsinimusi ir poveikiu į žmonių gerovę, į 
pagrindines žmogaus teises, įskaitant ir į teisę gyventi. 

37. Tuo tarpu teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais įgyvendinimas Orhuso 
konvencijoje (taip pat atitinkamose nacionalinės teisės - AAĮ - nuostatose) nėra saistomas su 
galimo aplinkosauginio pažeidimo įtaka pareiškėjų subjektyvinėms teisėms - ir tai 
esminė nuostata, kuri išplaukia iš Orhuso konvencijos dvasios bei šio tarptautinio 
teisinio reguliavimo atsiradimo esmės (teleologinis metodas). 

Dėl Pareiškėjų teisės kreiptis į teismą - Konstitucinės prielaidos 
38. Konstitucijos 6 straipsnyje nustatyta, kad Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas 

aktas. Taip pat nustatyta, kad kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija. 
39. Konstitucijos 124 straipsnyje nustatyta, kad savivaldybių tarybų, jų vykdomųjų organų bei jų 

pareigūnų aktai ar veiksmai, pažeidžiantys piliečių ir organizacijų teises, gali būti skundžiami 
teisme. 

40. 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”. 

41. Lietuvos aukščiausiojo teismo praktikoje taip pat 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). LAT 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“. 

42. Tuo tarpu nacionalinės teisės doktrinos formavimo prasme tiek Lietuvos Aukščiausiojo 
teismo, tiek ir Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo praktika yra viena kitai aktualios 
formuojant teisės doktrinos vientisumą. 

43. Taip pat LVAT 2017-02-14 nutartyje Nr. A-2549-556/2017 inter alia nurodė, kad Pareiškėjų 
(fizinių asmenų) reikalavimų aspektu pareiškėjai turi teises į sveiką, švarią bei saugią aplinką 
bei nuosavybės apsaugą, o tai reiškia ir teisę jas ginti inter alia teisme. 

44. Taip pat Konstitucijos 53 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad valstybė ir kiekvienas asmuo 
privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių. Iš šios konstitucinės nuostatos kyla 
bendroji prievolė tenkanti tiek valstybei, tiek ir kiekvienam asmeniui. Tai reiškia, kad nors 
vienam iš šių teisių subjektų šios prievolės nevykdant, kitas per savo asmeninę prievolę 
neabejotinai taip pat turi ir teisę saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių, kuriuos sąlygoja 
antrasis. 

45. Konstitucijos 30 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės 
pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą, o Konstitucijos 109 straipsnyje nustatyta, kad 
teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. 

46. Taigi teismo konstitucinė ir išimtinė priedermė yra vykdyti teisingumą. Tuo tarpu asmenys, 
įgyvendindami teisę kreiptis į teismą, įgyvendina ne tiktai procesines teisės normas, 
tačiau tiesiogiai realizuoja konstitucinį teisinį santykį ir tokiu būdu įgyvendina savo 
konstitucines teises. 

47. Taigi įstatymų nuostatos, numatančios asmenų teisę kreiptis į teismą, kyla iš Konstitucijos, 
todėl jos negali būti aiškinamos susiaurinant konstitucijoje nustatytas asmenų teises, net jeigu 
tam tikra tvarka įstatymais nėra reglamentuota. 

48. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos nagrinėjant bylas pagal viešąjį interesą 

 6

Viešojo intereso gynimo fondas. įmonės kodas 136031739, K.Donelaičio g.1, 44239 Kaunas



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). 

49. 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 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). 

50. 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). 

51. Nagrinėjamoje byloje viešojo intereso egzistavimo faktas nekelia abejonių dėl Skundo dalyko 
ir pagrindo. Pareiškėjų teisė kreiptis į teismą siekiant apginti viešąjį interesą yra susijusi tiek 
su ginamos teisės specifika (pagal kurią tokia teisė kreiptis į teismus aplinkosaugos 
klausimais yra užtikrinama Orhuso konvencijos nuostatų ir, Pareiškėjų nuomone, nėra 
saistoma subjektyvinio teisės pažeidimo), tiek ir su tiesioginiu Pareiškėjų interesu. 

52. Projekto, kuriame numatytas sveikų, brandžių saugotinų medžių pašalinimas ir neteisėtai 
mažinami gyvenamosios aplinkos žalieji plotai, įgyvendinimas yra su aplinka susijęs 
sprendimas, kuris daro įtaką bei keičia tiek kraštovaizdį, tiek projektuojamos infrastruktūros 
veikiamą aplinkos būklę. 

53. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog viešasis interesas, kaip bendras valstybės, visos 
visuomenės ar visuomenės dalies interesas, turi būti derinamas su individo autonominiais 
interesais, nes ne tik viešasis interesas, bet ir asmens teisės yra konstitucinės vertybės 
(Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai). Šios 
Konstitucijoje įtvirtintos vertybės – asmens teisių ir teisėtų interesų apsauga bei gynimas ir 
viešasis interesas – negali būti priešpriešinamos ir šioje srityje būtina užtikrinti teisingą 
pusiausvyrą (Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas) (Apibendrinimo 1.3. 
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skyrius 4 punktas). 
54. ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyta, kad teismas imasi nagrinėti administracinę 

bylą įstatymų nustatytais atvejais inter alia pagal organizacijų pareiškimą dėl viešojo intereso 
arba valstybės, savivaldybės ir asmenų teisių bei įstatymų saugomų interesų gynimo. 

55. 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. 

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

57. Todėl Konstitucinės vertybės - teisė kreiptis į teismą - gynimas yra galimas tiesioginiu 
Konstitucijos taikymu asmeniui kreipiantis į teismą. Ši konstitucinė nuostata atitinka ir 
Orhuso konvencijos dvasią, o šios teisės nepripažinimas yra pamatinių žmogaus teisių 
nepaisymas. 

58. Valstybės institucijos, pareigūnai jokiomis aplinkybėmis negali veikti viršydami įgaliojimus, 
neteisėtais veiksmais pažeisti žmogaus teisių ir laisvių. Antraip būtų griaunamas žmonių 
pasitikėjimas valstybės valdžia, įstatymais ir teise, tarptų teisinis nihilizmas. Toleruojant 
valstybės institucijų, pareigūnų neteisėtus veiksmus, kuriais pažeidžiamos žmogaus teisės ir 
laisvės, neužkirtus jiems kelio atsirastų didžiulis socialinis disbalansas, būtų pažeista 
pamatinė pusiausvyra, kai žmogus iš esmės neturi priemonių, galimybių pasipriešinti 
valstybės - galingo mechanizmo - savivalei ir, paliktas be veiksmingos institucionalizuotos 
pagalbos, yra gniuždomas visa valstybės mechanizmo jėga. (Konstitucinio Teismo 2006 m. 
rugpjūčio 19 d. nutarimas). Tame pačiame nutarime Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad 
Konstitucija - antimažoritarinis aktas; ji gina individą. Valstybė yra konstituciškai įpareigota 
teisinėmis, materialinėmis, organizacinėmis priemonėmis užtikrinti žmogaus teisių ir laisvių 
gynimą nuo neteisėto kėsinimosi ar ribojimo, nustatyti pakankamas žmogaus teisių ir laisvių 
apsaugos ir gynimo priemones. (Ten pat, II konstatuojamoji dalis, 1 punktas, 2 pastraipa). 

59. Galimybė asmeniui kreiptis į teismą remiantis Konstitucijos 30 straipsniu tikintis teisingo ir 
teisėto proceso, kuriame būtų pasisakyta dėl ginčo esmės, yra konstitucinis principas. Joks 
įstatymu nustatytas teisinis reguliavimas negali susiaurinti konstitucinės asmens teisės 
kreiptis į teismą turint teisėtą interesą, kad jo byla būtų išnagrinėta teisės aiškinimo aspektu 
(t.y. tik teismui vykdant teisingumą pagal Konstitucijos 109 straipsnį), visais atvejais turint 
teisėtą ir pagrįstą lūkestį į teisingą ir išsamų teisminį procesą, kuriame būtų pasisakyta dėl 
teisinio ginčo esmės. 

60. Iš Konstitucijos neišplaukia galimybė, kad įstatymais galima būtų nustatyti kokias nors 
išimtis, pagal kurias asmuo neturėtų reikalavimo teisės, pavyzdžiui, dėl to, kad teisės 
pažeidimą neteisėtais veiksmais padarė pačios valstybės (savivaldybių) institucijos ar 
pareigūnai. Jeigu nustatytą teisinį-procesinį reguliavimą galima būtų aiškinti taip, kad 
valstybė visiškai arba iš dalies išvengtų pareigos spręsti teisinius ginčus dėl viešojo intereso 
pažeidimo vien todėl, kad viešojo intereso pažeidimas padarytas neteisėtais pačios valstybės 
(savivaldybių) institucijų, pareigūnų veiksmais, tai reikštų ne tik, kad yra nepaisoma 
fundamentalios konstitucinės teisės asmeniui kreiptis į teismą, ir toks proceso aiškinimas būtų 
nesuderinamas su Konstitucija, o taip pat pakirstų pačios valstybės, kaip bendro visos 
visuomenės gėrio, prasmę, o teismų - kaip vienintelės teisingumo priedermę turinčios galią 
vykdyti institucijos reikšmę valstybėje. 

61. Konstitucijai negali atitikti toks teisinis reguliavimas arba toks procesinių teisės normų 
aiškinimas, pagal kurį asmuo, turintis interesą bei siekiantis užkardyti viešojo intereso 
pažeidimą padarytą valstybės (savivaldybių) institucijų, pareigūnų neteisėtais veiksmais, 
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negali kreiptis į teismą reikalaudamas, kad toks pažeidimas būtų nutrauktas. 
62. Net įstatymų leidėjo diskrecijos, kuria jis naudojasi reguliuodamas teisinius santykius 

susijusius su teise kreiptis į teismą dėl viešojo intereso pažeidimo, kai viešąjį interesą 
pažeidžia valstybės (savivaldybių) institucijos bei pareigūnai savo neteisėtais veiksmais, 
negalima interpretuoti kaip galimybės nustatyti kokį nors išsamų (baigtinį) sąrašą subjektų, 
galinčių kreiptis dėl viešojo intereso pažeidimo taip nustatant viešojo intereso gynimo 
ribojimus kitiems asmenims. T.y. įstatymų leidėjas neturi konstitucinių įgaliojimų nustatyti 
tokių procedūrinių apribojimų, kurie suvaržytų asmenų teises kreiptis į teismą, ar apribotų 
teismo galimybę pripažinti kitų asmenų teisę kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą. 

63. Būtent šiame kontekste remiantis sisteminiu teisės aiškinimu turi būti aiškinamos ir tos 
procesinės teisės normos, kurios apsprendžia Pareiškėjų teisę kreiptis į teismą pagal ABTĮ 
nuostatas. 

64. Pagal konstitucinę doktriną asmuo, turintis konstitucinę teisę, negali šios teisės netekti tik 
todėl, kad jokiame įstatyme ši jo teisė nėra pracedūriškai išspręsta. Teismai, pagal savo 
kompetenciją sprendžiantys tokias bylas, turi konstitucinius įgaliojimus atitinkamą teisę 
pripažinti tiesiogiai taikydami Konstituciją (Konstitucijos 6 str.). 

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

66. Todėl teismui, suabejojus Pareiškėjų teise paduoti skundą, pagrįstai kiltų abejonė, ar teismo 
taikytos procesinės ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 2 punkto ir 55 straipsnio 1 dalies teisės 
normos, kiek jos tiesiogiai neužtikrina asmenų teisės kreiptis į teismą aplinkosaugos 
klausimais ginant viešąjį interesą, nepažeidžia Konstitucijos 54 str. 1 dalies, 6 straipsnio, 30 
straipsnio 1 dalies, 109 straipsnio 1 dalies, 124 straipsnio bei 138 straipsnio 3 dalies, o taip 
pat Orhuso konvencijos nuostatų. 

67. Todėl atsiradus tokiai abejonei būtų pagrindas kreiptis į Konstitucinį Teismą siekiant 
išsiaiškinti, ar byloje taikomos teisės normos (kurių pagrindu būtų manyta jog skundas ar jo 
dalis neturėtų būti priimti) neprieštarauja Konstitucijai. 

 

II. Dėl rašymo klaidos Skunde ištaisymo 

68. Nutartyje teismas nurodo, kad iš skunde dėstomų aplinkybių galima suprasti, jog pareiškėjai 
siekia ginčyti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos miesto ūkio departamento 
aplinkos kokybės skyriaus 2020 m. kovo 18 d. leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, 
persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams bei kitą leidimą, kuris nėra 
konkretizuotas. Taip pat siekia panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2020 
m. gegužės 29 d. Nr. (16.2)2D-13943 raštą, kuriuo atsisakyta patenkinti pareiškėjo viešojo 
intereso gynimo fondo 2020 m. balandžio 9 d. prašymu, tačiau minėtas raštas su skundu 
nepateiktas. 

69. Pareiškėjų skunde padaryta rašymo klaida, kuri patikslintame skunde yra ištaisyta. 
70. Skundo motyvuojamoje dalyje 17 punkte yra nurodyta: „Atsakovas 2020-05-04 raštu Nr. 

(31.1)-R52-253 (toliau - Skundžiamas raštas) atsisakė atlikti želdinių būklės ekspertizę, taip 
pat atsisakė patenkinti ir kitus teikiamus prašymus”, tačiau suformuluojant prašymą teismui 
Pareiškėjai padarė rašymo klaidą ir įrašė kito dokumento rekvizitus. Ši klaida patikslintame 
skunde ištaisyta. Skundžiamas dokumentas yra pirminio skundo priedas S-5. 

71. Taip pat per klaidą nebuvo įrašyti Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar 

 9

Viešojo intereso gynimo fondas. įmonės kodas 136031739, K.Donelaičio g.1, 44239 Kaunas



kitokio pašalinimo, genėjimo darbams žemės sklype Rumpiškės kvartalo teritorija tarp 
jungiančios gatvės Taikos pr. ir Rumpiškės g., ir Sausio 15-osios g. rekvizitai. 

72. Šie trūkumai yra pašalinti.  

III. Dėl bylos išsprendimo trečiųjų suinteresuotų asmenų teisėms ir pareigoms 

73. Teismas Nutartyje nurodė, kad skunde nenurodyta, kaip skunde nurodytų trečiųjų 
suinteresuotų asmenų teisėms ir pareigoms gali turėti įtakos bylos išsprendimas. Taip pat 
atkreipė dėmesį, kad iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos miesto ūkio 
departamento aplinkos kokybės skyriaus 2020-03-18 leidimo matyti, jog prašymą dėl leidimo 
išdavimo teikė UAB „VVARFF“, kuri atliko rangos darbus. Teismas pasiūlė apsvarstyti dėl 
trečiųjų suinteresuotų asmenų patikslinimo. 

74. Įvertinę ginčo esmę Pareiškėjai mano, jog tretieji suinteresuoti asmenys yra nurodyti teisingai 
atsižvelgiant į tai, kam gali kilti teisinės pasekmės pripažinus, jog neteisėtai buvo parengti 
Projekto sprendiniai ir išduoti Leidimai medžių kirtimui. 

75. Projekto sprendinius ir Leidimų išdavimą pripažinus neteisėtais, saugomų medžių iškirtimas 
taptų neteisėta veika, padariusia žalą gamtai. Tokiu atveju žalą sukėlusiais asmenimis 
pagrįstai yra laikytini: 

1) asmuo, parengęs ir esantis atsakingas už projektinius sprendinius, kuriais neteisėtai 
mažinami žalieji plotai bei nepagrįstai suprojektuotas saugomų želdinių pašalinimas - 
Projekto vadovas Viačeslavas Zbrujevas; 

2) asmuo, neteisėtai išdavęs Leidimus medžių kirtimui neatlikus želdinių būklės 
ekspertizės, kai tokia ekspertizė buvo privaloma - Leidimus pasirašiusi Klaipėdos 
miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Aplinkos kokybės 
skyriaus vedėja Rasa Jevaitienė; 

3) juridinis asmuo, tiesioginiai vykdęs saugomų medžių pjovimo darbus po to, kai 
Pareiškėjas VIG Fondas tiesiogiai jį informavo apie teisinius pagrindus, kuriais 
remiantis vykdomi darbai galimai vykdomi neteisėtai pagal neteisėtai išduotą Leidimą - 
medžių kirtimo darbus vykdžiusi subrangovinė įmonė MB "Arbora LT”. 

76. Šiuo atveju teismo nurodytas asmuo - UAB „VVARFF“ - pateikęs prašymą dėl leidimo 
išdavimo pagal Projektą, nėra laikytinas atsakingu, kadangi Pareiškėjai neturi duomenų, kad 
apie susiklosčiusią teisinę situaciją būtų buvęs tiesiogiai informuotas. 

77. ABTĮ 110 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu teismas, nagrinėdamas administracinę bylą, 
padaro išvadą, kad pareigūnai, institucijos, įstaigos, įmonės, organizacijos ir asmenys 
pažeidė įstatymus ar kitus teisės aktus, priima atskirąją nutartį, kurioje nurodo padarytus 
pažeidimus ir nusiunčia ją atitinkamoms viešojo administravimo institucijoms, įmonių, 
įstaigų, organizacijų vadovams. 

78. Nagrinėjamu atveju patenkinus skundą atsiranda pareiga spręsti, ar su Projekto, kurį 
įgyvendinant galimai padaryta didelio masto žala aplinkai, susiję asmenys, pareigūnai, 
įstaigos ir įmonės turi būti patraukti teisinėn atsakomybėn. 

79. Todėl byloje pagrįstai trečiaisiais suinteresuotais asmenimis įtraukti: UAB „Kelprojektas” 
Projekto vadovas Viačeslavas Zbrujevas, Leidimus pasirašiusi Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos Miesto ūkio departamento Aplinkos kokybės skyriaus vedėja Rasa Jevaitienė 
ir medžių kirtimo darbus vykdžiusi įmonė MB "Arbora LT”. 

IV. Dėl sužinojimo termino apie skundžiamus Leidimus 
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80. Skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo individualaus 
administracinio akto įteikimo dienos (ABTĮ 29 straipsnio 1 dalis). Teismas, Nutartyje 
remdamasis tuo, jog Pareiškėjai skunde nurodo, jog apie skundžiamus aktus sužinojo 
2020-05-14, tačiau tai pagrindžiančių įrodymų nepateikė, pasiūlė Pareiškėjams pateikti 
įrodymus, patvirtinančius apie administracinių aktų įteikimo (sužinojimo) datą. 

81. Šiuo aspektu pažymėtina, kad Pareiškėjai neturi duomenų, jog Leidimai medžių kirtimui būtų 
buvę viešai paskelbti. Priešingai, Klaipėdos miesto savivaldybės puslapyje (https://
www.klaipeda.lt/lt/aplinkos-apsauga/isduoti-leidimai-zeldiniams-tvarkyti/2020-metais-
isduoti-leidimai-zeldiniams-tvarkyti/7507) tik 2020-07-03 įkeltas 63 puslapių failas, kuriame 
inter alia įtraukti ir skundžiami Leidimai (Priedai S-26, S-27). Paskutinis dokumentas šiame 
vientisame faile yra datuotas 2020-07-02. Tai patvirtina, kad šis failas negalėjo būti 
paskelbtas anksčiau, negu jame esančio dokumento data. Tai reiškia, kad skundžiami 
Leidimai yra paviešinti tik po to, kai Pareiškėjai jau kreipėsi į teismą. 

82. Skundžiami leidimai Pareiškėjams niekada nebuvo įteikti. Apie numatytą medžių iškirtimą 
pagal Projektą Pareiškėjai sužinojo iš skundžiamo Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos 2020-05-04 rašto Nr. (31.1)-R52-253, kuriuo buvo atsisakyta patenkinti 
pareiškėjo Viešojo intereso gynimo fondo 2020-04-09 prašymus. 

83. Skundas teismui buvo pateiktas 2020-06-03, t.y. nepraleidus vieno mėnesio termino nuo tada, 
kai duomenys apie konkrečius išduotus Leidimus tapo tiksliai žinomi Pareiškėjams. 

84. Skunde yra nurodyta, kad apie šiuos leidimus Pareiškėjai sužinojo tik 2020-05-14, kadangi 
įvykusio socialinio konflikto metu į medžių kirtimo vietą gyventojai iškvietė policijos 
pareigūnus, o rangovas savo telefone pareiškėjai R.Simanauskienei parodė Leidimą 
(2020-04-29), pagal kurį buvo vykdomi darbai, o šį jį nufotografavo (Priedas S-28). Apie 
2020-03-18 Leidimą Pareiškėjai sužinojo dar vėliau, t.y. tiktai skundą rengiant teismui ir jį 
gavus iš neoficialių šaltinių, kurių nėra galimybės pagrįsti įrodymais. 

85. Tokiu būdu sužinojimo apie Leidimus aplinkybės nėra oficialios, todėl įrodinėjimo pareiga 
apie Leidimų paskelbimą ar įteikimą Pareiškėjams tenka Atsakovui. 

86. Manome, kad terminas Leidimams apskųsti nėra praleistas, tačiau jeigu Atsakovas pateiktų 
duomenis, kad Leidimai vis dėlto buvo viešai prieinami, tai tik tada Pareiškėjai turėtų 
pagrindą prašyti atstatyti praleistą terminą remiantis tuo, kad toks prieinamumas neužtikrino 
tinkamo sužinojimo apie Leidimus galimybės, kadangi apie tokį prieinamumą nebuvo 
tinkamai paskelbta, o Pareiškėjai apie tai objektyviai negalėjo sužinoti anksčiau ir negalėjo 
susipažinti su jų turiniu. 

Papildomi priedai: 
20. S-20 VIG Fondo veiklos ataskaita 2020-06-10; 
21. S-21 LR Aplinkos ministerijos raštas dėl Orhuso konvencijos nacionalinės įgyvendinimo ataskaitos 

ir 2019-08-30 Preliminarios pastabos Orhuso konvencijos nacionalinei įgyvendinimo ataskaitai; 
22. S-22 LR Seimo kontrolieriaus įstaigos 2020-04-07 raštas dėl informacijos pateikimo ir VIG Fondo 

2020-04-24 Informacija dėl Orhuso konvencijos nuostatų laikymosi Lietuvoje; 
23. S-23 Aktyvių piliečių fondo pateiktų paraiškų iškarpa; 
24. S-24 Asociacijos „Klaipėdos Žalieji” JAR išrašas; 
25. S-25 Asociacijos „Klaipėdos Žalieji” įstatai; 
26. S-26 KMSA internetinio puslapio ekrano foto; 
27. S-27 Leidimų medžių kirtimui failas (2020 m.); 
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https://www.klaipeda.lt/lt/aplinkos-apsauga/isduoti-leidimai-zeldiniams-tvarkyti/2020-metais-isduoti-leidimai-zeldiniams-tvarkyti/7507
https://www.klaipeda.lt/lt/aplinkos-apsauga/isduoti-leidimai-zeldiniams-tvarkyti/2020-metais-isduoti-leidimai-zeldiniams-tvarkyti/7507
https://www.klaipeda.lt/lt/aplinkos-apsauga/isduoti-leidimai-zeldiniams-tvarkyti/2020-metais-isduoti-leidimai-zeldiniams-tvarkyti/7507


28. S-28 Leidimo foto telefone 2020-06-15. 

ADVOKATAS SAULIUS DAMBRAUSKAS
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