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REGIONŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS 

N U T A R T I S  

2020 m. gruodžio 14 d.  
Klaipėda  

Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš 
teisėjų Remigijaus Armino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Laimutės Jokubauskaitės ir Eglės 
Kiaurakytės,  

rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų viešosios įstaigos Viešojo intereso gynimo 
fondo, asociacijos „Klaipėdos žalieji“, R.S. ir D.Ž. prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių 
taikymo administracinėje byloje pagal pareiškėjų viešosios įstaigos Viešojo intereso gynimo fondo,, 
asociacijos „Klaipėdos žalieji“, R.S. ir D.Ž. patikslintą skundą atsakovui Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB „Kelprojektas“, 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Aplinkos kokybės skyriaus vedėjai Rasai 
Jevaitienei, mažajai bendrijai „Arbora LT“ dėl leidimų, rašto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti 
veiksmus. 

Teisėjų kolegija 

n u s t a t ė: 

pareiškėjai viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) Viešojo intereso gynimo fondas, 
asociacija „Klaipėdos žalieji“, R.S. ir D.Ž. (toliau – ir pareiškėjai) elektroninių ryšių priemonėmis 
2020 m. birželio 2 d. kreipėsi į teismą su skundu, jį patikslino 2020 m. liepos 10 d., prašydami:  

1) panaikinti išduotus Leidimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio 
pašalinimo, genėjimo darbams: žemės sklype Rumpiškės kvartalo teritorijoje tarp Paryžiaus 
Komunos g. Taikos pr. ir Rumpiškės g., 2020 m. kovo 18 d. leidimą Nr. AP2-45; žemės sklype 
Rumpiškės kvartalo teritorijoje tarp jungiančios gatvės Taikos pr. ir Rumpiškės g., ir Sausio 15-
osios g., 2020 m. balandžio 29 d. leidimą Nr. AP2-71;  

2) panaikinti atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir atsakovas) 
2020 m. gegužės 4 d. raštą Nr. (31.1)-R52-253, kuriuo atsisakyta patenkinti pareiškėjo Viešojo 
intereso gynimo fondo 2020 m. balandžio 9 d. prašymus;  

3) įpareigoti atsakovą Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją: atlikti želdinių būklės 
ekspertizę dėl pertvarkomų želdinių pagal Kompleksinį tikslinės teritorijos daugiabučių kiemų 
tvarkymo projektą; priimti sprendimą dėl projekto koregavimo pagal želdinių būklės ekspertizės 
rezultatus nemažinant želdynų ploto. 

2020 m. liepos 22 d. teismo nutartimi pareiškėjų patikslintas skundas priimtas.   
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2020 m. gruodžio 14 d. teisme LITEKO VEP EPP priemonėmis įregistruotas pareiškėjų 
prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, nurodant kad atsakovas Klaipėdos 
miesto savivaldybės administracija (toliau – ir Atsakovas) pradėjo įgyvendinti Kompleksinį 
tikslinės teritorijos daugiabučių kiemų tvarkymo projektą (toliau – ir Projektas).  Projektas apima 
tris atskiras teritorijas, darbai vykdomi pagal teritorijas trimis atskirais etapais: 

 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.  

Nurodoma, kad apie projekto įgyvendinimą suinteresuota visuomenė tinkamai informuota 
nebuvo, todėl pradėjus įgyvendinti Projektą kilo suinteresuotos visuomenės nepasitenkinimas ir net 
socialinis konfliktas. 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. Kai kuriuose kiemuose 
suinteresuotos visuomenės iniciatyva nedelsiant buvo surinkta apie 90% gyventojų parašų, 
prieštaraujančių tokiems medžių kirtimams, tačiau medžių kirtimai nutraukti nebuvo - medžiai buvo 
iškirsti, o Projekto įgyvendinimas ciniškai grindžiamas vietos gyventojų interesu bei gerbūviu.  

Byloje reikalavimai grindžiami pateiktais įrodymais, kad Atsakovas, išduodamas leidimus 
medžių kirtimui, neatliko privalomos želdinių būklės ekspertizės, o projekto sprendiniai grubiai 
pažeidžia esminius LR Želdynų įstatymo teisės normas (želdynų tvarkymo principus) - mažinamas 
želdynų plotas ir neatsižvelgta į motyvuotą Suinteresuotos visuomenės nuomonę (ŽĮ 3 str. 3 d.).  

Teigiama, kad nagrinėjamoje byloje būtina skubiai taikyti reikalavimo užtikrinimo 
priemones, kadangi pareikštu ir byloje nagrinėjamu skundu inter alia prašoma: 1) įpareigoti 
atsakovą Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją atlikti želdinių būklės ekspertizę dėl 
pertvarkomų želdinių pagal Kompleksinį tikslinės teritorijos daugiabučių kiemų tvarkymo projektą; 
2) įpareigoti atsakovą Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją priimti sprendimą dėl projekto 
koregavimo pagal želdinių būklės ekspertizės rezultatus nemažinant želdynų ploto. Abu šie 
reikalavimai yra susiję su Projekto įgyvendinimu ir parengiamaisiais darbais (medžių išpjovimu).  

Nurodoma, kad bylos nagrinėjimo eigoje Atsakovas 2020-11-27 išdavė Leidimą saugotinų 
medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams Nr. AP2-231 žemės 
sklype Rumpiškės kvartalo teritorijoje tarp Sausio 15-osios g. iki Marijos Taikos karalienės 
bažnyčios ir iki prekybos centro „Saturnas”. Taip pat Atsakovas paskelbė, kad medžių šalinimo 
darbai pagal šį leidimą bus pradėti vykdyti nuo gruodžio 14 dienos. Pareiškėjų teigimu nagrinėjamu 
atveju būtina skubiai uždrausti vykdyti darbus pagal 2020-11-27 Leidimą saugotinų medžių ir 
krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams Nr. AP2-231 žemės sklype 
Rumpiškės kvartalo teritorijoje tarp Sausio 15-osios g. iki Marijos Taikos karalienės bažnyčios ir iki 
prekybos centro „Saturnas”, kadangi nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių bus iškirsti 
saugomi medžiai dėl kurių vyksta teisminis ginčas, o tai reiškia, kad teismui priėmus Pareiškėjams 
palankų sprendimą, būtų neįmanoma atstatyti buvusią padėtį - sugrąžinti saugomų brandžių medžių 
gyvybingumo ir atstatyti buvusio kraštovaizdžio.  

Akcentuojama, kad netaikant reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo 
įvykdymas taptų nebeįmanomas, o pats teisminis procesas - beprasmis. Pareiškėjai teigia, kad 
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skunde tikėtinai pagrindžiami jų reikalavimai dėl privalomos želdinių būklės ekspertizės atlikimo, o 
grėsmę Pareiškėjų interesams patvirtina skunde išdėstytos aplinkybės. Pašalinus saugomus medžius 
iš esmės pakinta šios vietos gyvenamosios aplinkos estetika, kraštovaizdis, ekologija ir šio miesto 
kvartalo įvaizdis.  

Teigiama, kad byloje yra sprendžiami konstitucinių vertybių pažeidimo klausimai. Projektu 
yra kėsinamasi į Suinteresuotos visuomenės gyvenamąją aplinką ignoruojant jos teises bei 
interesus, o saugomų medžių iškirtimas pagal išduotą leidimą tiesiogiai įtakoja šią aplinką. Todėl 
byloje ginamų konstitucinių vertybių svarba nustatytų aplinkybių kontekste yra pagrindas vertinti 
reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymą proporcingumo prasme. 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.  

Pareiškėjų teigimu 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 atsisakyta atlikti privalomą želdinių būklės ekspertizę ir jos neatlikus išduoti Leidimai medžių 
kirtimui pagal Projektą. Pažymima, jog Projektas įgyvendinamas tariamai visuomenės bei vietos 
gyventojų interesais, tačiau tokios valios nepatvirtina jokie tyrimai ar gyventojų apklausa, o jis 
įgyvendinamas prieš suinteresuotos visuomenės valią ir nesiskaitant su jos reikalavimais išreikštais 
masiniais pasirašymais.  

Akcentuojama, kad nurodytos aplinkybės sąlygoja objektyvią ir realią riziką, jog iškirtus 
saugomus medžius pagal naujai išduotą Leidimą bus padaryta didelė negrįžtama žala aplinkai. 
Tokiu būdu nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių bus padaryta neatitaisoma didelė žala. 
Teismui nepritaikius prašomos taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės, o Atsakovui iškirtus 
saugomus medžius, vėliau įsiteisėjus teismo sprendimui ir įpareigojus Atsakovą atlikti privalomą 
želdinių būklės ekspertizę bei įpareigojus Atsakovą priimti sprendimą dėl projekto koregavimo 
pagal želdinių būklės ekspertizės rezultatus nemažinant želdynų ploto, pažeistos Pareiškėjų teisės ir 
teisėti interesai negalėtų būti atkurti, kadangi faktiškai neįmanoma būtų sugrąžinti į būseną iki 
saugomų medžių iškirtimo. Tai savo ruožtu reikštų, kad buvusi padėtis negali būti atkurta ir pasiekti 
teismo sprendimo tikslai.  

Šiais ir prašyme detaliau išdėstytais motyvais teismo prašoma taikyti reikalavimo 
užtikrinimo priemones ir uždrausti Atsakovui ir bet kokiems jo rangovams organizuoti ir vykdyti 
darbus pagal 2020-11-27 Leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio 
pašalinimo, genėjimo darbams Nr. AP2-231 žemės sklype Rumpiškės kvartalo teritorijoje tarp 
Sausio 15-osios g. iki Marijos Taikos karalienės bažnyčios ir iki prekybos centro „Saturnas” arba 
taikyti kitas būtinas reikalavimo užtikrinimo priemones, kurios užtikrintų, kad saugomi medžiai, dėl 
kurių vyksta teisminis ginčas, nebūtų iškirsti iki įsiteisės sprendimas nagrinėjamoje byloje. 

Teismas  

k o n s t a t u o j a: 

Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 1 dalis numato, kad 
teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių 
reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu 
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proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali 
būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Jeigu yra šioje dalyje nurodyti 
pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai 
sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. To paties straipsnio 3 dalyje 
nurodyta, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus 
veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus 
teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo 
laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės. 

Šis teisinis reglamentavimas suponuoja proceso dalyvio, prašančio taikyti reikalavimo 
užtikrinimo priemones, pagrįsti reikalavimo pagrįstumą, kad teismas faktinių ir teisinių argumentų 
pagrindu susidarytų vertinamojo procesinio pobūdžio nuomonę dėl reiškiamo reikalavimo tikėtino 
pagrįstumo.  

Taip pat teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo 
užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo 
užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. 
Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) 
argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, 
kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016; 2018 m. sausio 4 
d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-19-575/2018). Reikalavimo užtikrinimo priemonės yra 
tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas 
reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir 
teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis kaip įstatymu 
suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja 
ne pagal paskirtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. lapkričio 6 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-751-442/2018; 2019 m. sausio 15 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. eAS-60-525/2019). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal 
nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso 
šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-444-502/2017; 
2018 m. liepos 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-502-520/2018).  

Nagrinėjamu atveju pareiškėjai teismo prašo taikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 1 punkte 
(draudimas atlikti tam tikrus veiksmus) ir 4 punkte (kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės) 
numatytas reikalavimo užtikrinimo priemones, t. y. uždrausti Atsakovui ir bet kokiems jo 
rangovams organizuoti ir vykdyti darbus pagal 2020-11-27 Leidimą saugotinų medžių ir krūmų 
kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams Nr. AP2-231 žemės sklype 
Rumpiškės kvartalo teritorijoje tarp Sausio 15-osios g. iki Marijos Taikos karalienės bažnyčios ir iki 
prekybos centro „Saturnas” arba taikyti kitas būtinas reikalavimo užtikrinimo priemones, kurios 
užtikrintų, kad saugomi medžiai, dėl kurių vyksta teisminis ginčas, nebūtų iškirsti iki įsiteisės 
sprendimas nagrinėjamoje byloje. 

Pareiškėjai reikalavimo užtikrinimo priemonių institutu siekia sustabdyti želdinių kirtimą 
ginčo teritorijoje, kad būtų išvengta didelės ir neatitaisomos žalos aplinkai padarymo. Taip pat, 
pareiškėjų manymu, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, o atsakovo pasirinktam 
rangovui įvykdžius darbus, pareiškėjų teisės ir teisėti interesai ABTĮ 94 straipsnio prasme negalėtų 
būti atkurti, nes sugrįžimas į buvusią padėtį taptų neįmanomas. 

Nurodyti teisiniai argumentai inter alia suponuoja, kad proceso dalyviai, prašantys taikyti 
reikalavimo užtikrinimo priemones, turi pareigą pagrįsti reikalavimo pagrįstumą, kad teismas 
faktinių ir teisinių argumentų pagrindu susidarytų vertinamojo procesinio pobūdžio nuomonę dėl 
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reiškiamo reikalavimo tikėtino pagrįstumo, taip pat kad yra reali grėsmė, jog netaikius reikalavimo 
užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.  

Kaip jau paminėta šioje nutartyje, reikalavimo užtikrinimo priemonės yra tas teisinis 
mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas 
reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir 
teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Iš teismui teikiamo 2020 m. gruodžio 4 d. Klaipėdos miesto 
savivaldybės rašto Nr. (31.1)-RS2-650 ir 2020 m. lapkričio 27 d. Leidimo saugotinų medžių ir 
krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams Nr. AP2-231, nustatyta, kad 
yra išduotas leidimas žemės sklype Rumpiškės kvartalo teritorijoje tarp Sausio 15-osios g. iki 
Marijos Taikos karalienės bažnyčios ir iki prekybos centro „Saturnas” kirsti medžius ir naikinti veją 
pagal projektą.  

Teismo nutartimi priimtas ir nagrinėjamas pareiškėjų patikslinto skundo 3 reikalavimas, 
kuriuo siekiama įpareigoti atsakovą Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją: atlikti želdinių 
būklės ekspertizę dėl pertvarkomų želdinių pagal Kompleksinį tikslinės teritorijos daugiabučių 
kiemų tvarkymo projektą; priimti sprendimą dėl projekto koregavimo pagal želdinių būklės 
ekspertizės rezultatus nemažinant želdynų ploto. Taigi yra siekiama įpareigoti atlikti želdinių būklės 
ekspertizę dėl pertvarkomų želdinių pagal Kompleksinį tikslinės teritorijos daugiabučių kiemų 
tvarkymo projektą, o išduotas leidimas kirsti medžius kaip tik apima ginčo teritoriją.  

2020 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šioje byloje 
pasisakydamas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo konstatavo, kad reikalavimo 
užtikrinimo priemonių  taikymui svarbu nustatyti tai ar yra realiai vykdomi ar numatyti vykdyti 
medžių kirtimo darbai. Iš teismui teikiamo 2020 m. gruodžio 4 d. Klaipėdos miesto savivaldybės 
rašto Nr. (31.1)-RS2-650 turinio nustatyta, kad darbai pagal išduotą leidimą bus pradėti artimiausiu 
metu.  

Įvertinus aukščiau išdėstytą konstatuoja, kad yra teisinis pagrindas taikyti ABTĮ 70 
straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonę – draudimą atlikti tam tikrus 
veiksmus, kadangi kyla reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti 
padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, o būtent atsakovo pasirinktam rangovui 
įvykdžius darbus, pareiškėjų teisės ir teisėti interesai ABTĮ 94 straipsnio prasme negalėtų būti 
atkurti, nes sugrįžimas į buvusią padėtį taptų neįmanomas. 

Kartu pažymėtina, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių klausimo vertinimas nelemia 
būsimo teismo sprendimo dėl esmės turinio ir galutinai dėl reikalavimo pagrįstumo sprendžiama 
bylą nagrinėjant iš esmės (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 
18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-233/2012).  

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 1 
ir 3 dalimis, 107- 108 straipsniais, teisėjų kolegija 

n u t a r i a: 

pareiškėjų viešosios įstaigos Viešojo intereso gynimo fondo, asociacijos „Klaipėdos žalieji“, 
R.S. ir D.Ž. prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių tenkinti.  

Uždrausti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai ir UAB „VVARF“, ar bet kuriam 
kitam pasirinktam rangovui, vykdyti darbus pagal 2020 m. lapkričio 27 d. Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus išduotą Leidimą saugotinų medžių ir krūmų 
kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams Nr. AP2-231, žemės sklype 
Rumpiškės kvartalo teritorijoje tarp Sausio 15-osios g. iki Marijos Taikos karalienės bažnyčios ir iki 



 6

prekybos centro „Saturnas” kirsti medžius ir naikinti veją pagal projektą, iki bus priimtas ir įsigalios 
galutinis sprendimas šioje administracinėje byloje.  

Nutarties vykdymas pavedamas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai ir UAB 
„VVARFF“.  

Teismo nutartis vykdoma skubiai.  
Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam 

teismui per septynias kalendorines dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos, atskirąjį skundą 
paduodant per Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmus. 

Teisėjai Remigijus Arminas 

  
 Laimutė Jokubauskaitė  

 Eglė Kiaurakytė  
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