
 

Regionų apygardos administracinio teismo 
Klaipėdos rūmams 

PATIKSLINTAS SKUNDAS 
DĖL ADMINISTRACINIŲ AKTŲ PANAIKINIMO IR ĮPAREIGOJIMO ATLIKTI 

VEIKSMUS 
(ištaisius teismo nustatytus trūkumus Administracinėje byloje Nr. eI3-5476-243/2020) 

2020 m. liepos 10 d. 
Kaunas 

1. Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau - Atsakovas) Klaipėdos 
mieste pradėjo įgyvendinti Kompleksinį tikslinės teritorijos daugiabučių kiemų tvarkymo 
projektą (toliau - Projektas). 

2. Projektas apima tris atskiras teritorijas, darbai vykdomi pagal teritorijas trimis atskirais 
etapais: 

Pareiškėjai: 
Viešojo intereso gynimo fondas 
į.k. 136031739 K.Donelaičio g.1, 44239 Kaunas 

…

Pareiškėjų atstovas: 
advokatas Saulius Dambrauskas 
Vytauto pr.95, LT-44239 Kaunas 
Tel. (8-37)321646, 868618325.

Atsakovas: 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 
į.k. 188710823, Liepų g. 11 Klaipėda

Tretieji suinteresuoti asmenys: 
Projekto vadovas Viačeslavas Zbrujevas 
I.Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 
Aplinkos kokybės skyriaus vedėja Rasa Jevaitienė 
Liepų g. 11, Klaipėda

MB "Arbora LT” 
į.k. 304696405 Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Vandžiogalos pl. 106G
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1) I teritorija: inžinerinių statinių Rumpiškės kvartalo teritorijoje tarp Paryžiaus Komunos g., 
jungiančios Taikos pr. ir Rumpiškės gatvės, Taikos pr. ir Rumpiškės g., Klaipėdos m. 
rekonstravimo ir statybos projektas; 

2) II teritorija: inžinerinių statinių Rumpiškės kvartalo teritorijoje tarp Sausio 15-osios g., 
jungiančios Taikos pr. ir Rumpiškės gatvės, Taikos pr. ir Rumpiškės g., Klaipėdos m. 
rekonstravimo ir statybos projektas; 

3) III teritorija: inžinerinių statinių Rumpiškės kvartalo teritorijoje tarp Sausio 15-osios g., 
Taikos pr. ir Rumpiškės g., Taikos pr. 5 ir Rumpiškės g. 6, Klaipėdos m. statybos 
projektas. 

3. Apie Projekto įgyvendinimą Suinteresuota visuomenė tinkamai informuota nebuvo, todėl 
pradėjus įgyvendinti Projektą kilo Suinteresuotos visuomenės nepasitenkinimas ir net 
socialinis konfliktas. 

4. I teritorijos gyventojai buvo sukrėsti, kai šių metų balandžio 2 - 6 dienomis jų gyvenamoje 
teritorijoje buvo iškirsti medžiai, ir tik iš šio fakto jie sužinojo, kad tai yra daroma 
įgyvendinant Projektą. Absoliuti dauguma gyventojų, kaip Suinteresuota visuomenė, apie 
vykdomą Projektą sužinojo tik išvydę kertamus medžius savo kiemuose ir į tai tegalėjo 
reaguoti šaukdami, verdami ar piktindamiesi darbininkais, tačiau nieko negalėdami pakeisti. 

5. Kai kuriuose kiemuose Suinteresuotos visuomenės iniciatyva nedelsiant buvo surinkta apie 
90% gyventojų parašų, prieštaraujančių tokiems kirtimams, tačiau medžių kirtimai nutraukti 
nebuvo, o medžiai buvo iškirsti. 

6. Gyventojai rašė skundus bei prašymus atsakovui, Aplinkos ministerijai, Prezidentui; taip pat 
kreipėsi į pareiškėją - Viešojo intereso gynimo fondą (toliau - VIG Fondas) prašydami 
teisinės pagalbos susidariusioje situacijoje. 

7. Pareiškėjas - VIG Fondas, susipažinęs su Projektu, 2020-04-09 kreipėsi į Atsakovą  su 
Prašymu: 
1. Nedelsiant sustabdyti medžių šalinimo darbus ir atlikti numatytų šalinti želdinių būklės 

ekspertizę informuojant Suinteresuotą visuomenę apie rezultatus; 
2. Želdinių būklės ekspertizę atlikti dalyvaujant kvalifikuotiems dendrologijos ir (arba) 

arboristikos specialistams, kurių kandidatūras deleguotų šios srities specialistus 
vienijanti organizacija - Lietuvos dendrologų draugija. 

3. Papildyti projektavimo sąlygas nustatant prioritetą - sveikų brandžių medžių išsaugojimą, 
bei atitinkamai pakoreguoti Projektą; 

4. Parengti ir pristatyti visuomenei želdinių pertvarkymo projektą bei užtikrinti 
Suinteresuotos visuomenės teisę ir galimybę dalyvauti želdinių pertvarkymo projekto 
pristatyme ir svarstyme: apie pristatymą iš anksto informuoti Suinteresuotą visuomenę, 
papildomai - vietinėje spaudoje; pristatymą surengti ne darbo laiku bei tokioje vietoje, 
kurioje būtų užtikrintas visų pageidaujančių asmenų dalyvavimas; nustatyti viešai 
prieinamą vietą, kurioje pageidaujantys asmenys turėtų realią galimybę išsamiai 
susipažinti su projektu; nustatyti terminą ir konkretų adresatą, kuriam Suinteresuota 
visuomenė galėtų pateikti savo pastabas inter alia prašydama atlikti privalomą želdinių 
būklės ekspertizę. 

8. Remdamasis gyventojų prašymais VIG Fondas parengė atitinkamą pareiškimo šabloną, kuris 
buvo adresuotas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, Vyriausybės atstovo 
Klaipėdos apskrityje tarnybai, LR Aplinkos ministerijai, LR AM Klaipėdos regiono aplinkos 
apsaugos departamentui. Šio pareiškimo kopijos gavėjas buvo nurodytas ir VIG Fondas. 

9. Šiuo pareiškimu asmenys išsakė tuos pačius prašymus kaip ir VIG Fondas savo 2020-04-09 
Prašymu. Tačiau jų esmę sudaro tai, kad šiais prašymas inter alia prašoma atlikti numatytų 
šalinti želdinių būklės ekspertizę. 
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10. Per trumpą laikotarpį VIG Fondas, kaip minėto pareiškimo kopijos gavėjas, gavo 132 asmenų 
užpildytus pareiškimus. Gavėjų adresatuose yra nurodyti taip pat ir kiti gavėjai, inter alia 
Atsakovas, bei jų oficialūs elektroniniai adresai, todėl pareiškimai negalėjo Atsakovo 
nepasiekti. 

11. Keletas šių pareiškimų yra nepasirašyti, tačiau su pilnai užpildytais asmenų duomenimis 
išreiškiant siuntėjų valią. Nepasirašyti pareiškimai atsiųsti su tokiu prierašu: „Dėl karantino 
ir saviizoliacijos sąlygų neturiu galimybės tinkamai pasirašyti, todėl papildomai pareikalavus 
dokumentą su parašu atsiųsiu pasibaigus karantinui ir saviizoliacijai.”. Toliau - vardas ir 
pavardė. Todėl atsižvelgiant į paskelbtą pandeminę situaciją bei Lietuvoje paskelbtą karantiną 
net ir tokiais pareiškimais yra tinkamai išreikšta atitinkama asmenų valia. 

12. Vadovaujantis Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo (patvirtintas Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673) (toliau - Aprašas) 
nuostatomis Aprašas reglamentuoja želdinių būklės ekspertizės atlikimo nuostatas. Želdinių 
būklės ekspertizė – želdinių ekologinės ir estetinės būklės tyrimas ir vertinimas (Aprašo 2 p.). 

13. Apraše nustatyta, kad Želdinių būklės ekspertizė inter alia atliekama, kai: numatoma 
pertvarkyti didesnius kaip 1 ha ploto viešuosius želdynus urbanizuotose teritorijose (3.1. 
punktas) ir suinteresuotos visuomenės reikalavimu, kai pateikiamas rašytinis prašymas dėl 
numatomų tvarkyti viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizės atlikimo, kurį pasirašė ne 
mažiau kaip 100 asmenų (3.3. p.). 

14. Pažymėtina, kad pasirašančiųjų asmenų gyvenamoji vieta pagal Aprašo 3.3. punktą nėra 
aktuali aplinkybė ir toks teisinis reguliavimas visiškai atitinka Orhuso konvencijos dvasią. 

15. Neatsižvelgiant į pateiktą VIG Fondo prašymą bei gautus daugiau negu 100 asmenų 
Suinteresuotos visuomenės pareiškimų 2020-05-14 prasidėjo masinis medžių kirtimas II 
teritorijoje. Per dvi dienas medžiai II teritorijoje taip pat buvo iškirsti. Gyventojai buvo 
šokiruoti: nupjautų žydinčių medžių fotonuotraukos pasklido internetinėje erdvėje, taip pat 
buvo pateiktos valstybinėms institucijoms kaip nepagarbos gyvybei ir teisei iliustracijos. 

16. Reaguojant į susidariusį socialinį konfliktą Viešojo intereso gynimo fondas 2020-04-14 
darbus vykdžiusiam rangovui MB "Arbora LT" bei Atsakovui pateikė „Reikalavimą nutraukti 
neteisėtai vykdomus darbus”, kuriuo prašė nedelsiant sustabdyti medžių šalinimo darbus ir 
atlikti numatytų šalinti želdinių būklės ekspertizę informuojant Suinteresuotą visuomenę apie 
rezultatus. Reikalavimas buvo parengtas ypač skubiai - vykstant darbams, protestuojant 
Suinteresuotai visuomenei bei darbų vietoje viešąją tvarką užtikrinant policijos pareigūnams. 
Nors vykdančios įmonės vadovas patikino nežinantis apie Suinteresuotos visuomenės 
reikalaujamą želdinių būklės ekspertizę ir žadėjo darbus sustabdyti, jeigu tokią informaciją 
gaus oficialiai - tačiau gavęs skubiai parengtą VIG Fondo reikalavimą darbų, vis tik, 
nenutraukė ir II teritoriją baigė išpjauti.  

17. 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. 

18. Skundžiamu raštu faktiškai yra priimtas administracinis sprendimas, kuriuo atsisakyta 
patenkinti Pareiškėjo - VIG Fondo - prašymus, todėl jis yra tinkamas ginčo dalykas ABTĮ 
prasme. 

19. Skundžiamas raštas yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl naikintinas. 

I 

20. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau - VAĮ) 8 straipsnio, 
numatančio individualaus administracinio akto bendruosius reikalavimus, 1 dalyje 
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nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais 
duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės (licencijos ar 
leidimo galiojimo panaikinimas, laikinas uždraudimas verstis tam tikra veikla ar teikti 
paslaugas, bauda ir kt.) turi būti motyvuotos. 

21. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi pozicijos, kad VAĮ 8 straipsnio 1 
dalimi iš esmės yra siekiama užtikrinti, jog asmeniui, dėl kurio yra priimtas atitinkamas 
individualus administracinis aktas, būtų žinomi šio akto priėmimo teisiniai bei faktiniai 
pagrindai, motyvai. Tuo atveju, kai nėra pagrindo atitinkamą individualų administracinį 
aktą pripažinti visiškai nemotyvuotu, kiekvienu konkrečiu atveju spręsdamas dėl tokio akto 
atitikties pastarosios įstatymo nuostatos reikalavimams, teismas privalo ad hoc (esant 
konkrečiai situacijai) įvertinti, ar nustatyti turinio (teisinio ir faktinio pagrindimo, 
motyvacijos) trūkumai yra esminiai, sukliudę šio individualaus administracinio akto 
adresatams suprasti atitinkamų visuomeninių santykių esmę ir turinį, identifikuoti jų teisių, 
pareigų bei teisėtų interesų pasikeitimą, šio pasikeitimo pagrindus ir apimtį, tinkamai 
įgyvendinti šiuo aktu suteiktas teises ar (ir) įvykdyti nustatytas pareigas bei įstatymų 
nustatyta tvarka efektyviai realizuoti teisę į (galimai) pažeistų teisių ir teisėtų interesų 
gynybą. Šis vertinimas turi būti atliekamas individualaus administracinio akto adresato 
požiūriu, t. y. būtent to, kuris turi teisę žinoti ir suprasti, dėl kokios priežasties ir kuo 
remiantis priimtas konkretus sprendimas, be kita ko, atsižvelgiant ir į pastarajam asmeniui 
žinomas aplinkybes, lėmusias minėtą sprendimą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. sprendimą 
administracinėje byloje Nr. A556-336/2011). 

22. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju vertinant individualaus administracinio akto teisėtumą 
VAĮ 8 straipsnio taikymo aspektu turi būti atsižvelgiama ir į tuos teisės aktus, kurie 
reguliuoja konkretų teisinį santykį, t. y. turi būti įvertinama, kokie ir kokia apimtimi yra 
teisiškai reikšmingi faktai bei kokios konkrečios materialinės teisės normos asmeniui gali 
sudaryti atitinkamas prielaidas bei sąlygas, kad būtų sukurtos, panaikintos ar pakeistos 
asmens subjektinės teisės tam tikruose teisiniuose santykiuose. 

23. Nagrinėjamu atveju Skundžiamas raštas yra nemotyvuotas dėl savo turinio, kadangi jame 
nėra pasisakoma, kodėl netenkinami konkretūs reikalavimai, o šiuo raštu priimtas 
administracinis sprendimas, kuriuo atsisakyta atlikti privalomą želdinių būklės ekspertizę 
bei atitinkamai Pakeisti projektinius sprendinius - yra neteisėtas. 

24. Atsakovas net savo viešuose pranešimuose spaudai nurodo, jog Projektas apima 14,6 
hektarų teritoriją ir kad kiekvienoje teritorijoje sklypui priklausančių želdinių dalis sudarys 
apie 30 %. 

25. Be to, aplinkybė dėl pertvarkomos teritorijos dydžio bei joje pertvarkomų želdynų dydžio yra 
nustatyta paties Atsakovo atliktu tyrimu - V.Gerikienė, J.Kučinskienė „Klaipėdos miesto 
Rumpiškės rajono aplinkos vertinimas ir jos formavimo galimybės”. Šiame tyrime taip pat 
nustatyta, kad bendras Projekto plotas – 10,4 ha., o želdynų plotas užima 3,12 ha. 

26. Šie duomenys neabejotinai patvirtina, kad Projektas apima gerokai didesnę negu 1 ha 
teritoriją; o tai reiškia, kad pertvarkomas didesnis kaip 1 ha plotas viešųjų želdynų 
urbanizuotose teritorijose, ir pagal Aprašo 3.1. punktą Atsakovas privalėjo atlikti želdinių 
būklės ekspertizę. 

27. Tuo tarpu Skundžiamame rašte Atsakovas nurodo, kad numatomos tvarkyti teritorijos želdynų 
plotas Rumpiškės kvartale nėra didesnis nei 1 ha, ir tokie duomenys yra akivaizdžiai 
melagingi. 

II 
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28. Iš Skundžiamo rašto Pareiškėjams tapo žinoma, kad Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos direktorius 2017-10-05 įsakymu Nr. AD1-2487 patvirtino statinio 
projektavimo užduotį. Projektavimo užduoties pagrindu buvo parengtos viešojo pirkimo 
sąlygos ir paskelbtas Kompleksinio tikslinės teritorijos daugiabučių kiemų tvarkymo techninio 
projekto ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo konkursas. 

29. Taip pat iš Skundžiamo rašto tapo žinoma, kad projektavimo užduotyje projektuotojams buvo 
keliami inter alia reikalavimai susiję su želdynų tvarkymu: „performuoti želdynus, atkurti 
žaliąsias erdves (vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 19 str. 4 p. parengti apželdinimo dalį)”, 
„pašalinti trukdančius esamus medžius ir krūmus”, „atlikti kraštovaizdinį erdvių formavimą. 
Naujus augalus projektuoti minimaliai”, esamos padėties įvertinimas, užfiksuojant: želdinius 
<…>”.  

30. Taip pat iš Skundžiamo rašto tapo žinoma, kad 2019 m. UAB „Kelprojektas” parengė tris 
techninius projektus: Nr. 8271, Nr. 8272 ir Nr. 8273 (toliau - Techninis projektas 1, 
Techninis projektas 2, Techninis projektas 3, kartu - Techniniai projektai). 

31. Taip pat iš Skundžiamo rašto tapo žinoma, kad numatytiems rangos darbams pagal Techninius 
projektus yra išduotas: 
2019-08-06 Statybą leidžiantis dokumentas Nr. LSNS-31-190806-00166, 
2019-08-29 Statybą leidžiantis dokumentas Nr. LSNS-31-190829-00180 ir 
2019-09-11 Statybą leidžiantis dokumentas Nr. LSNS-31-190911-00189.  

32. Taip pat iš Skundžiamo rašto tapo žinoma, kad Želdinių apsaugos ir priežiūros komisija 
2020-03-05 įvertino pagal Techninį projektą 1 prašomu kirsti I teritorijos saugotinų medžių 
būklę ir nustatė, kad visi (išskyrus vieną) numatyti kirsti medžiai buvo geros būklės, o 
projekte pateikti duomenys apie medžius - neteisingi. Tačiau, nežiūrint to, pasiūlė Aplinkos 
kokybės skyriui išduoti leidimą medžiams pašalinti. 

33. Tiktai 2020-05-14 kilus atviram konfliktui tarp Suinteresuotos visuomenės bei medžių 
pjovimo darbus vykdančio rangovo trečiojo suinteresuoto asmens MB "Arbora LT” paaiškėjo, 
kad Atsakovas yra išdavęs Leidimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar 
kitokio pašalinimo, genėjimo darbams leidžiant pašalinti sveikus brandžius medžius. 

34. Paaiškėjo, kad pagal Želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nutarimus Aplinkos kokybės 
skyrius išrašė leidimus medžiams kirsti: 

1) žemės sklype Rumpiškės kvartalo teritorijoje tarp Paryžiaus Komunos g. Taikos pr. ir 
Rumpiškės g., 2020-03-18 leidimą Nr. AP2-45, 

2) žemės sklype Rumpiškės kvartalo teritorija tarp jungiančios gatvės Taikos pr. ir 
Rumpiškės g., ir Sausio 15-osios g. 

35. Apie šiuos leidimus Pareiškėjai sužinojo tik 2020-05-14, todėl terminas jiems apskųsti nėra 
praleistas. 

36. Balandžio 2-6 dienomis buvo išpjauti sveiki brandūs I-os teritorijos medžiai - viso 210 
medžių ir 436 m2 krūmų. 

37. Balandžio 14-15 dienomis buvo išpjauti sveiki brandūs II-os teritorijos medžiai - viso 153 
medžiai ir 471,8 m2 krūmų. Medžių pjovimo darbus vykdo įmonė MB "Arbora LT". 

38. Šiuo metu yra likę neišpjauti III-os teritorijos medžiai - planuojama iškirsti 79 medžius ir 
207,5 m2 krūmų. 

39. Rengiant Projektą nebuvo įvykdyti projektavimo užduotyje projektuotojams iškelti 
reikalavimai susiję su želdynų tvarkymu: 
1) buvo nurodyta: performuoti želdynus, atkurti žaliąsias erdves (vadovaujantis LR Želdynų 

įstatymo 19 strėlė. 4 p. parengti apželdinimo dalį), - tačiau želdynų pertvarkymo projektas 
atliktas nebuvo. 
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2) buvo nurodyta: atlikti kraštovaizdinį erdvių formavimą, naujus augalus projektuoti 
minimaliai, įvertinti esamą padėtį užfiksuojant želdinius, - tačiau nebuvo atliktas joks 
kraštovaizdžio formavimas - vietoj to numatyta išpjauti saugomus želdinius, teritorijoje 
suprojektuojant daugiau naujų želdinių negu buvo, neįvertinus esamos padėties (t.y. 
neatlikus privalomos želdinių ekspertizės) ir neatlikus želdinių fiksavimo - II ir III 
teritorijų planuose netgi nėra užfiksuoti esami želdiniai, ir jie nėra parodyti kaip šalinami. 

40. Taigi rengiant Projektą nebuvo atsižvelgta į esamų saugotinų želdinių būklę, todėl pagal 
Projektą neišsaugomi sveiki saugotini želdiniai, o tai pažeidžia Suinteresuotos visuomenės bei 
Pareiškėjų teises, o taip pat Želdinių įstatymo bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
saugomus Suinteresuotos visuomenės interesus. 

41. Kaip jau minėta, želdinių gyvybingumas yra įvertinamas atliekant želdinių būklės ekspertizę. 
42. Vadovaujantis Aprašo nuostatomis, kai numatoma pertvarkyti didesnius kaip 1 ha ploto 

viešuosius želdynus urbanizuotose teritorijose, dar prieš išduodant leidimus medžių kirtimui 
turėjo būti atlikta želdinių būklės ekspertizė (Aprašo 3.1. punktas). 

43. Tačiau privaloma želdinių būklės ekspertizė atlikta nebuvo, nors Projektas apima gerokai 
didesnę kaip 1 ha pertvarkomų želdinių teritoriją vykdomą viešuosiuose želdynuose 
urbanizuotoje teritorijoje. Todėl išduoti leidimai medžių kirtimui taip pat yra neteisėti. 

44. Taip pat želdinių būklės ekspertizė atliekama suinteresuotos visuomenės reikalavimu, kai 
pateikiamas rašytinis prašymas dėl numatomų tvarkyti viešųjų želdynų ir želdinių būklės 
ekspertizės atlikimo, kurį pasirašė ne mažiau kaip 100 asmenų (Aprašo 3.3. p.). Šiuo metu 
raštu valią yra išreiškę daugiau kaip 100 asmenų, todėl želdinių būklės ekspertizė yra 
privaloma ir pagal šį savarankišką kriterijų. 

45. Esant minėtai juridinių faktų sudėčiai želdinių būklės ekspertizė buvo ir yra privaloma, tačiau 
privalomos želdinių būklės ekspertizės Atsakovas neatliko. 

III 

46. Želdynų įstatymo 3 str. 3 dalyje nustatyta, kad želdynų ir želdinių apsauga ir tvarkymas 
organizuojami pagal tam tikrus įstatyme nustatytus principus: nemažinamas miestų ir 
miestelių bendrasis atskirųjų želdynų plotas (2 p.); formuojamas gamtinis karkasas miesto 
(ar jo dalių) mastu, bei kuriama vientisa tolygi želdynų sistema (3 p.); išlaikomi užstatytų ir 
atvirų, gyventojų poilsiui ir sveikatingumui skirtų teritorijų optimalūs ploto santykiai 
(nustatyti pagal galiojančias normas), ekologiniai ir estetiniai ryšiai (4 p.); pertvarkant 
esamus želdynus ir kuriant naujus, įvertinama suinteresuotos visuomenės motyvuota 
nuomonė (7 p.). 

47. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 
patvirtintu Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties 
žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašu daugelis pagal Projektą pradėtų šalinti želdinių yra 
priskirti saugotiniems želdiniams. 

48. Tiek teisės normomis nustatyti kriterijai, kuriais medžiai yra pripažįstami saugotinais 
želdiniais, tiek reikalavimai dėl želdinių būklės ekspertizės, tiek Želdynų įstatyme nustatytia 
želdynų ir želdinių apsauga ir tvarkymo principai bei specialūs reikalavimai želdinių 
projektavimui nėra savitiksliai. Šiomis teisės normomis yra įgyvendinamos dviejų svarbių 
tarptautinių konvencijų nuostatos, t.y. Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos 
Konvencija dėl teisės gauti informaciją apie aplinką, dalyvauti priimant sprendimus ir teisės 
kreiptis į teismus aplinkos klausimais (priimta 1998 m. birželio 25 d., Lietuva ratifikavo 2001 
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m; toliau - Orhuso konvencija) ir Europos kraštovaizdžio konvencija (Lietuvoje įsigaliojo 
2004-03-01). 

49. Kaip jau minėta, tik pradėjus pjauti medžius Suinteresuotai visuomenei bei Pareiškėjams tapo 
žinoma, kad yra išduoti leidimai pjauti sveikus saugotinus medžius, ir jie yra išduoti remiantis 
Projektu. 

50. Projektas neatitinka viešojo intereso, kadangi be pagrįstos būtinybės ženkliai pablogina šios 
teritorijos ekologines ir ergonomines savybes daugeliui dešimtmečių, mažinami želdinių 
plotai, neatsižvelgta į Suinteresuotos visuomenės nuomonę. 

51. Projektavimo procesas buvo organizuotas neskaidriai ir nedemokratiškai, visuomenė nebuvo 
tinkamai informuota ir nebuvo įtraukta į sprendimų priėmimą. 

52. Be to, dėl projekto sprendinių visuomenė buvo klaidinama - vienintelio Projekto pristatymo 
metu, apie kurį Suinteresuota visuomenė nebuvo tinkamai informuota ir apie jį sužinojo bei 
jame dalyvavo vos keliolika asmenų (iš maždaug 6000 gyventojų), buvo teigta, kad pagal 
Projektą žalieji plotai nebus mažinami, o medžiai nebus iškirsti. 

53. Net prieš pradedant vykdyti medžių pjovimo darbus namų laiptinėse buvo pakabinti 
Suinteresuotą visuomenę klaidinantys skelbimai, kuriais Suinteresuota visuomenė buvo 
informuota ne apie būsimus medžių kirtimus, bet apie ketinamus pasodinti naujus želdinius. 
Tokia informacija negali būti pripažinta tinkamu Suinteresuotos visuomenės informavimu. 

54. Masinis šios teritorijos želdinių pašalinimas neišsaugant kritinės suaugusių ir masyvių 
kraštovaizdžio elementų masės akivaizdžiai pažeidžia Suinteresuotos visuomenės interesus. 
Masiškai pašalinant šioje teritorijoje augančius medžius yra daroma žala aplinkai, 
Suinteresuotai visuomenei bei Pareiškėjams. 

55. Taigi Suinteresuota visuomenė nebuvo tinkamai supažindinta su Projektu. Ir nors Projektas 
yra susijęs su aplinkos bei kraštovaizdžio keitimu bei patenka į Orhuso konvencijos 
reguliavimo sritį, tačiau Suinteresuotai visuomenei nebuvo sudarytos galimybės dalyvauti 
priimant atitinkamus sprendimus dėl masinio želdinių šalinimo gyvenamojoje aplinkoje. 

56. Net ir tada, kai Suinteresuota visuomenė masiniais parašų rinkimais aiškiai išreiškė 
prieštaravimus dėl Projekto sprendinių, į tesėtus Suinteresuotos visuomenės reikalavimus 
Atsakovas neatsižvelgė. Todėl laikytina, kad įgyvendinant Projektą nebuvo užtikrintas 
Suinteresuotos visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus su aplinka susijusiais 
klausimais. 

IV 

57. Remiantis minėto Aprašo nuostatomis Leidimas medžiams kirsti neišduodamas jeigu 
vadovaujantis Želdynų įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 3 punktu, visuomenė nebuvo 
supažindinta su želdynų ir želdinių būklę keičiančiais projektais, dar nepasibaigęs projektų 
viešinimo terminas arba visuomenė projektų viešinimo metu pateikia argumentuotą prašymą 
neišduoti leidimo, nurodydama leidimo išdavimo procedūros želdynų ir želdinių apsaugą 
reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus (19.4. punktu). Taip pat leidimas medžiams kirsti 
neišduodamas jeigu vadovaujantis Želdynų įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi, nebuvo atlikta 
želdinių būklės ekspertizė (19.5. punktas). 

58. Leidimai medžiams kirsti buvo išduoti pažeidžiant nurodytus teisės normų reikalavimus, 
kadangi buvo nesilaikoma privalomų sąlygų želdinių būklės ekspertizei atlikti, bei esmingai 
pažeistos procedūros pristatant Projektą - Suinteresuota visuomenė nebuvo tinkamai 
informuota, neturėjo veiksmingos galimybės dalyvauti priimant sprendimus dėl Projekto, o 
pateikta informacija apie tai, kad želdinių plotai nebus sumažinti ir medžiai nebus kertami, 
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buvo klaidinanti. Todėl buvo padaryti esminiai procedūriniai pažeidimai tiek pristatant 
Projektą, tiek išduodant Leidimus medžiams kirsti. Todėl atitinkami skundo reikalavimai 
turėtų būti patenkinti. 

V 

59. Minėtų teisinių reikalavimų nesilaikymu yra padaryta ir toliau daroma didžiulė žala aplinkai. 
Todėl, nors medžiai pagal išduotus Leidimus jau yra iškirsti, tačiau Leidimų panaikinimas 
gali sukelti teisines pasekmes. 

60. Atsakovas neteisėtai išdavė Leidimus medžių kirtimui, todėl jie turėtų būti panaikinti 
nepriklausomai nuo to, kad medžiai pagal šiuo leidimus jau yra pašalinti. 

61. 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. 

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

63. Todėl byloje trečiaisiais suinteresuotais asmenimis trauktini: 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”. 

64. Projekto sprendiniai pažeidžia Suinteresuotos visuomenės galimybę naudotis brandžiais 
želdiniais, per daugelį metų susiformavusia kraštovaizdžio estetika viešųjų interesų 
reikmėms. 

65. Projektas yra parengtas jį grindžiant visuomenės interesu bei poreikiu, todėl rengiant bei 
įgyvendinant Projektą negalėjo būti nepagrįstai atsisakyta įsiklausyti į Suinteresuotos 
visuomenės motyvuotą nuomonę bei interesus. 

VI 

66. Kreiptis į teismą ginant savo aplinką yra Suinteresuotos visuomenės konstitucinė teisė, o 
pažeistos konstitucinės teisės gali būti ginamos remiantis tiesiogiai Konstitucija 
(Konstitucijos 6 str. 2 dalis). 

67. 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.” 

68. 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 
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valstybės veiklos tikslų, kartu yra ir viešasis interesas. Tokios teisės pažeidimas paprastai 
sukelia teisinius padarinius nenustatytam (dažnai dideliam) skaičiui subjektų“. 

69. 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. 

70. Viešojo intereso pobūdį Byloje inter alia lemia tiek Suinteresuotos visuomenės teisių 
ignoravimas aplinkos apsaugos bei kraštovaizdžio apsaugos srityse, tiek Projekto 
įgyvendinimas nesiskaitant su gyventojų interesais bei ignoruojant Suinteresuotos 
visuomenės teises dalyvauti atitinkamų sprendimų priėmime bei procedūrose. Nagrinėjamoje 
Byloje pareikšti reikalavimai yra tiesiogiai susiję su aplinkos apsauga ir žmonių teisės į 
aplinką gynimu. Tokiu būdu Byloje keliami aplinkosauginiai bei žmogaus teisių pažeidimo 
klausimai. 

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

72. Pažymėtina, jog Pareiškėjų, kaip Suinteresuotos visuomenės, teisę ginti viešąjį interesą 
užtikrina Orhuso konvencijos nuostatos ir nacionalinis teisinis reguliavimas (tame tarpe 
Aplinkos apsaugos įstatymo 7 str. 2 d., 1 str. 22 p. 

72.1. Remiantis Aplinkos apsaugos įstatymo 7 str. 2 d. 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. 

72.2. 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. 

73. Akivaizdu, jog Pareiškėjai yra Suinteresuota visuomenė, kuri rodo pakankamą 
suinteresuotumą (Orhuso konvencijos 9 str. 2 d. ‘a’ p.) tiek pagal minėtas nacionalinės teisės 
normas, tiek pagal faktinę situaciją. 

74. Tuo tarpu pagal Orhuso konvencijos 9 str. 2 d. nuostatą, 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. 

75. Nepaisant aukščiau išdėstytų motyvų Skundas yra susijęs su privačiu kiekvieno Pareiškėjo 
interesu - fiziniai asmenys gyvena ir turi nuosavybę Projektu pertvarkomoje teritorijoje, o 
juridiniai asmenys - savo suinteresuotumą išreiškia per savo funkcijų vykdymą. 

Dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių (RUP) taikymo: 
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76. Nagrinėjamu atveju būtina skubiai taikyti RUP: sustabdyti statybą leidžiančių dokumentų 
Įgyvendinant Projektą galiojimą (arba alternatyviai uždrausti vykdyti darbus pagal išduotus 
statybą leidžiančius dokumentus) bei uždrausti Atsakovui išduoti Leidimą saugotinų medžių 
ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams pagal inžinerinių 
statinių Rumpiškės kvartalo teritorijoje tarp Sausio 15-osios g., Taikos pr. ir Rumpiškės g., 
Taikos pr. 5 ir Rumpiškės g. 6, Klaipėdos m. statybos projektą. 

77. Bylos duomenys leidžia daryti pagrįstą prielaidą, kad nesiėmus reikalavimo užtikrinimo 
priemonių darbai įgyvendinant Projektą realiai gali sukelti neigiamas pasekmes, kurių 
pašalinimas, teismui priėmus Pareiškėjams palankų sprendimą, būtų neįmanomas arba taptų 
sudėtingas. 

78. Vykdant darbus pagal Projektą I ir II teritorijose yra pašalinti medžiai, vykdomas grunto 
nukasimas, didžiojoje teritorijų dalyje, kur anksčiau augo medžiai, vykdomi asfaltavimo 
darbai. Tai susiję su didelėmis investicijomis bei dirvožemio paviršiaus negrįžtamais 
pokyčiais buvusiose želdyno teritorijose. 

79. Byloje yra sprendžiami konstitucinių vertybių pažeidimo klausimai. Projektu yra kėsinamasi į 
Suinteresuotos visuomenės gyvenamąją aplinką ignoruojant jos teises bei interesus. Todėl 
Byloje ginamų konstitucinių vertybių svarba nustatytų aplinkybių kontekste yra pagrindas 
vertinti RUP taikymą proporcingumo prasme. 

80. Aplinkos apsauga ir teisė į sveiką, saugią ir švarią aplinką - tai ypatingą reikšmę turinčios 
vertybės. Šios vertybės įtvirtintos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 ir 54 straipsniuose, 
taip pat visuotinai pripažįstamos tarptautiniuose teisės aktuose (inter alia Orhuso 
konvencijoje). Žmogaus teisė į sveiką ir švarią aplinką yra absoliuti. Pagal LR Konstitucijos 
48 straipsnio 1 dalį kiekvienas žmogus turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo 
sąlygas; remiantis 53 str. 1 ir 3 dalimis, Valstybė rūpinasi žmonių sveikata, o Valstybė ir 
kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių. 

81. Įrodinėjimo dalyką Byloje sudaro aplinkybės: ar prieš pradedant vykdyti Projektą yra 
tinkamai atliktos privalomos procedūros, ar tinkamai nustatyta ir įvertinta Suinteresuotos 
visuomenės nuomonė dėl jos aplinką keičiančio Projekto ir ar pagrįstai bei teisėtai buvo 
išduoti Leidimai medžių kirtimui pagal Projektą. Pažymėtina, jog Projektas įgyvendinamas 
tariamai visuomenės interesais, tačiau prieš Suinteresuotos visuomenės valią ir nesiskaitant su 
jos reikalavimais. Todėl yra didelė rizika, kad įvykdžius Projektą gali būti padarytas 
negrįžtamas neigiamas poveikis aplinkai ir žmonėms. 

82. Taigi nurodytos aplinkybės sąlygoja objektyvią ir realią riziką, jog skubotai įgyvendinant 
Projektą gali būti padaryta didelė žala aplinkai. Tokiu būdu nesiėmus reikalavimo užtikrinimo 
priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. 

83. Remiantis ABTĮ 94 straipsnio nuostatomis skundžiamo teisės akto (veiksmo) panaikinimas 
reiškia, kad konkrečiu atveju atkuriama buvusi iki ginčijamo teisės akto (veiksmo) priėmimo 
padėtis, t. y. atkuriamos pažeistos pareiškėjo teisės ar teisėti interesai. Teismui nepritaikius 
prašytos taikyti RUP, o Atsakovui įgyvendinus Projektą, vėliau įsiteisėjus teismo Sprendimui 
ir panaikinus Skundžiamą raštą bei Leidimus medžių kirtimui bei įpareigojus Atsakovą 
priimti sprendimą dėl Projekto koregavimo, pažeistos Pareiškėjų (Suinteresuotos visuomenės) 
teisės ir teisėti interesai ABTĮ 94 straipsnio prasme negalėtų būti atkurti: faktiškai neįmanoma 
sugrįžti į būseną iki tol, kol buvo padarytas poveikis įgyvendinus Projektą. Toks sugrįžimas į 
buvusią padėtį taptų neįmanomas, o tai savo ruožtu reikštų, kad buvusi padėtis negali būti 
atkurta ir pasiekti teismo sprendimo tikslai. 

84. Pareiškėjai tikėtinai pagrindžia savo reikalavimų pagrįstumą skunde išdėstytais motyvais ir 
įrodymais, o RUP taikymo pagrindas yra inter alia būtinybė laikinai sureguliuoti padėtį, 
susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. 
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85. LVAT 2009-03-20 nutartyje (administracinėje byloje Nr. AS-525-226-09, šaltinis: (http://
www.infolex.lt/tp/115242) nurodė, kad pagrindas svarstyti RUP taikymą yra, kai bylos 
medžiaga leidžia daryti pagrįstą prielaidą, kad, nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių, 
administraciniai aktai realiai gali sukelti neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas, teismui 
priėmus pareiškėjai palankų sprendimą, būtų neįmanomas arba sudėtingas. Be to, turi būti 
atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu 
aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip 
pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų 
adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų 
pusiausvyros ir viešųjų interesų principų (pvz., administracinės bylos Nr. AS16-528/2007, 
AS10-349/2007, AS6-496/2006, AS15-622/2006). 

86. Pastebėtina, kad ir proporcingumo prasme RUP priemonių taikymas nepradėjus reikšmingai 
įgyvendinti Projekto (kaip investicinio projekto), gali sukelti mažesnę žalą lyginant ją su 
pasekmėm, kurios galėtų atsirasti vėliau, jeigu Teismas RUP netaikytų, o bylą išnagrinėjęs iš 
esmės skundą patenkintų. 

87. Esant įgyvendintam Projektui bei teismui patenkinus skundą arba Orhuso konvencijos 
priežiūros komitetui pripažinus Atsakovo veiklą, kaip neatitinkančią Orhuso konvencijos 
reikalavimų, atsirastų reali rizika dėl investicinių lėšų privalomo sugrąžinimo mokėtojams-
donorams, ir net galėtų sąlygoti sankcijas Lietuvai dėl Orhuso konvencijos reikalavimų 
nesilaikymo. 

88. ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės inter alia gali 
būti draudimas atlikti tam tikrus veiksmus (1 p.), o taip pat kitos teismo ar teisėjo taikomos 
priemonės (4 p.). Todėl prašomos RUP taikymo priemonės yra pagrįstos ir leistų laikinai 
sureguliuoti teisinį ginčą. 

Kiti procesiniai klausimai: 

89. Byla bus vedama per advokatą Saulių Dambrauską (Vytauto pr. 95/K.Donelaičio g. 1, 
Kaunas) tel. 868618325, el. paštas: sauliusdamb@gmail.com, kuris yra Pareiškėjų atstovas 
pagal atstovavimo sutartį, o VIG Fondo - pagal pareigas. 

90. Pareiškėjai visada buvo ir yra pasirengę ginčą išspręsti taikiai.

Dėl išdėstytų motyvų  p r a š o m e: 
1. Panaikinti išduotus Leidimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio 

pašalinimo, genėjimo darbams: 
1.1. žemės sklype Rumpiškės kvartalo teritorijoje tarp Paryžiaus Komunos g. Taikos 

pr. ir Rumpiškės g., 2020-03-18 leidimą Nr. AP2-45, 
1.2. žemės sklype Rumpiškės kvartalo teritorija tarp jungiančios gatvės Taikos pr. ir 

Rumpiškės g., ir Sausio 15-osios g., 2020-04-29 leidimą Nr. AP2-71. 
2. Panaikinti atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2020-05-04 raštą 

Nr. (31.1)-R52-253, kuriuo atsisakyta patenkinti pareiškėjo Viešojo intereso gynimo 
fondo 2020-04-09 prašymus; 

3. Įpareigoti atsakovą Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją: 
3.1. atlikti želdinių būklės ekspertizę dėl pertvarkomų želdinių pagal Kompleksinį 

tikslinės teritorijos daugiabučių kiemų tvarkymo projektą; 
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3.2. priimti sprendimą dėl projekto koregavimo pagal želdinių būklės ekspertizės 
rezultatus nemažinant želdynų ploto. 

4. Taikyti reikalavimų užtikrinimo priemones: 
4.1. sustabdyti šių statybą leidžiančių dokumentų galiojimą (arba alternatyviai 

uždrausti vykdyti darbus pagal šiuos statybą leidžiančius dokumentus): 
- 2019-08-06 Statybą leidžiantį dokumentą Nr. LSNS-31-190806-00166, 
- 2019-08-29 Statybą leidžiantį dokumentą Nr. LSNS-31-190829-00180 ir 
- 2019-09-11 Statybą leidžiantį dokumentą Nr. LSNS-31-190911-00189.

4.2. uždrausti Atsakovui išduoti Leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, 
persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams pagal inžinerinių statinių 
Rumpiškės kvartalo teritorijoje tarp Sausio 15-osios g., Taikos pr. ir Rumpiškės 
g., Taikos pr. 5 ir Rumpiškės g. 6, Klaipėdos m. statybos projektą. 

5. Priimti atskirąją nutartį dėl pareigūnų, institucijų, įmonių bei asmenų galimų teisės 
normų pažeidimų nusiunčiant ją prokuratūros vadovams dėl galimai didelio masto 
žalos padarymo ir jo išieškojimo ginant viešąjį interesą. 

Priede: 
1. S-1 Gyventojų surinkti parašai; 
2. S-2 2020-03-11 Pareiškimas su gyventojų parašais; 
3. S-3 2020-04-09 VIG Fondo prašymas; 
4. S-4 2020-04-17 Vyriausybės atstovo raštas; 
5. S-5 2020-05-04 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atsakymas VIG Fondui; 
6. S-6 2020-05-07 Aplinkos ministerijos raštas; 
7. S-7 2020-05-12 KMSA raštas Nr. (4.39)-R2-1375; 
8. S-8 2020-05-12 Prezidentui; 
9. S-9 2020-05-14 VIG Fondo reikalavimas; 
10. S-10 2020-05-18 Prezidento kanceliarijos raštas; 
11. S-11 2020-05-19 Prezidentui; 
12. S-12 2020-03-18 Leidimas I-kvartalas; 
13. S-13 2020-04-29 Leidimas II-kvartalas; 
14. S-14 VIG Fondo JAR išrašas; 
15. S-15 Projektas (6 failai); 
16. S-16 Foto-video (10 failų); 
17. S-17 Žyminis mokestis; 
18. S-18 2020-06-02 Aplinkos apsaugos departamento raštas; 
19. S-19 Atstovavimo sutartys. 

ADVOKATAS SAULIUS DAMBRAUSKAS
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