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Dėl motyvų, kad Pareiškėjai neturi reikalavimo teisės 

1. Ataskovas bei tretysis suinteresuotas asmuo didelę motyvacijos dalį teikia tam, kad 
Pareiškėjai neturi reikalavimo teisės, bei kad nagrinėjamas atvejis nėra susijęs su viešuoju 
interesu. 

Pareiškėjai: 
Viešojo intereso gynimo fondas 
…

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: 
UAB „Kelprojektas” 
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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2. Su tokiais motyvais nėra pagrindo sutikti, todėl teikiami papildomi paaiškinimai. 
3. Aplinkos apsaugos įstatymo (redakcija galiojusi skundo padavimo metu)(toliau - AAĮ) 7 

straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vienas arba daugiau fizinių ar juridinių asmenų, 
suinteresuota visuomenė turi teisę inter alia reikalauti, kad būtų nutrauktas kenksmingas 
ūkinės veiklos poveikis aplinkai (3 p.); organizuoti ir dalyvauti vykdant visuomeninę aplinkos 
kontrolę (4 p.); Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka paduoti skundą (prašymą), 
reikalaudami imtis atitinkamų veiksmų, kad būtų išvengta ar sumažinta žala aplinkai arba 
atkurta iki pradinės aplinkos būklė, ir reikalaudami nubausti asmenis, kaltus dėl kenksmingo 
poveikio aplinkai, ir pareigūnus, kurių priimti sprendimai ar veiksmai (neveikimas) pažeidė 
piliečių, suinteresuotos visuomenės, kitų juridinių ir fizinių asmenų teises ar įstatymų 
saugomus interesus (6 p.). 

4. 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. 

5. Pareiškėjas VIGF turi teisinį suinteresuotumą, kadangi yra įkurtas advokato aktyviai 
veikiančio aplinkosaugos ir viešojo intereso gynimo srityje (tai iliustruoja viešai prieinama jo 
veiklos ataskaita). Pareiškėjo VIGF suinteresuotumas šioje byloje pasireiškia: 1) kreipimusi į 
valstybės institucijas su Skundu ir 2) suinteresuotumu dėl šio Skundo nagrinėjimo proceso, o 
kitų pareiškėjų (fizinių asmenų) - jų teisių pažeidimu keičiant gyvenamosios aplinkos 
kraštovaizdį ir aplinką.  

6. Todėl Pareiškėjai yra Suinteresuota visuomenė, kadangi yra suinteresuoti šių sprendimų 
procesu (AAĮ 1 str. 22 p.) arba rodo pakankamą suinteresuotumą (Orhuso konvencijos 9 str. 2 
d. ‘a’ p.). 

7. 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. 

8. Teisė kreiptis į teismą suponuoja asmens teisę su Skundu pirmiausia kreiptis į valstybinę 
instituciją (AAĮ 7 str. 1 d. 3, 4, 6 punktai). 

9. Remiantis AAĮ 8 straipsniu valstybės valdžios, valdymo ir kontrolės institucijos pagal savo 
kompetenciją inter alia privalo: tenkinti arba motyvuotai atmesti piliečių, suinteresuotos 
visuomenės, kitų juridinių ir fizinių asmenų pasiūlymus aplinkos apsaugos klausimais (2 p.); 
nustatyta tvarka reikalauti, kad atsakingi asmenys imtųsi prevencinių, aplinkos atkūrimo ar 
kitų aplinkos apsaugos priemonių, taip pat kontroliuotų, kaip vykdomos šios priemonės (10 
p.). 

10. VAĮ 2 straipsnio 15 dalyje yra apibrėžta „Skundo” sąvoka: Skundas - asmens rašytinis 
kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo ar 
kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti. 

11. Pagal kreipimosi turinį Atsakovui buvo pateikti skundai, kuriais pateikiama informacija apie 
daromus teisės aktų pažeidimus, o taip pat pateikti teisėti prašymai. 

12. Skundas tiek dėl jo aplinkosauginio, tiek ir dėl viešojo intereso gynimo pobūdžio yra susijęs 
tiek su Pareiškėjų (juridinių asmenų) interesais, išplaukiančiais iš jų viešai 
deklaruojamų veiklos tikslų, tiek ir iš subjektinės teisės dalyvaujant procedūrose bei 
rodant pakankamą suinteresuotumą sprendimų priėmimo procesu. 

13. Skundas yra pateiktas inter alia vadovaujantis AAĮ 7 straipsnio 1 dalies 3, 4, 6 punktais. 
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14. Skundas paduotas dėl viešojo administravimo subjekto veiksmų (neteisėto želdynų 
pertvarkymo mažinant želdinių plotą ir neteisėto saugomų medžių kirtimo) ir neveikimo 
(nesiėmimo priemonių, kad būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų - atlikta privaloma 
želdinių būklės ekspertizė). 

15. Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Skundai dėl viešojo 
administravimo subjekto veiksmų, neveikimo ar administracinių sprendimų nagrinėjami šio 
įstatymo trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka (t.y. atliekama administracinė procedūra). 

16. Atitinkamai VAĮ III skirsnyje reglamentuojama administracinė procedūra. 
17. Pagal VAĮ 19 straipsnio 1 dalį administracinė procedūra - pagal šį įstatymą viešojo 

administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant skundą apie viešojo 
administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai 
padarytą asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to 
administracinės procedūros sprendimą. 

18. Pagal VAĮ 20 str. 1 d. asmuo, dėl kurio yra pradėta administracinė procedūra, turi teisę inter 
alia: gauti administracinės procedūros sprendimą (8 p.); įstatymų nustatyta tvarka apskųsti 
priimtą administracinės procedūros sprendimą, jeigu sprendimas neatitinka įstatymų ar kitų 
teisės aktų reikalavimų, arba apskųsti pareigūno, valstybės tarnautojo ar darbuotojo 
veiksmus, jeigu jie turi piktnaudžiavimo ar biurokratizmo požymių (kaip jie apibrėžti Lietuvos 
Respublikos Seimo kontrolierių įstatyme) (9 p.). 

19. Pagal VAĮ 36 str. asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto priimtą 
administracinės procedūros sprendimą savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai 
arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka. 

20. Viešojo administravimo įstatymas 14 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad apie prašymo ar 
skundo nenagrinėjimą asmeniui pranešama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo 
ar skundo gavimo viešojo administravimo subjekte dienos, išskyrus atvejus, kai prašyme ar 
skunde nenurodyta jokių asmens duomenų ryšiui palaikyti. 

21. Taip pat Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad Jeigu viešojo 
administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti prašyme išdėstytų klausimų ar 
priimti administracinės procedūros sprendimo dėl skunde išdėstyto klausimo, jis jo 
nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos 
persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai praneša 
asmeniui. Jeigu nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų perduoti prašymą 
ar skundą nagrinėti pagal kompetenciją, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar 
skundo gavimo dienos apie tai praneša asmeniui paaiškindamas jo prašymo ar skundo 
nenagrinėjimo priežastis. 

22. Nagrinėjamu atveju Pareiškėjui VIGF nebuvo pranešta, kad jo skundas nebus nagrinėjamas. 
23. Paduotą skundą, remiantis AAĮ 7 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktais, Atsakovas turėjo 

išnagrinėti vadovaujantis VAĮ 14 straipsnio 3 dalimi VAĮ III skirsnyje nustatyta tvarka ir dėl 
jo priimti administracinės procedūros sprendimą. Todėl laikytina, kad skundžiamas raštas ir 
yra netinkamos formos ir turinio administracinės procedūros sprendimas, priimtas 
išnagrinėjus skundą susijusį su visų Pareiškėjų interesais. 

24. Todėl Apeliantų motyvas, kad Pareiškėjai neturi reikalavimo teisės - atmestinas, kaip 
nepagrįstas. 

25. Taip pat atmestinas Apelianto argumentas dėl Pareiškėjo materialinio teisinio 
suinteresuotumo nebuvimo. 
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26. Pareiškėjai (fiziniai asmenys) pertvarkomoje teritorijoje gyvena ir turi nuosavybę, todėl turi ir 
tiesioginį suinteresuotumą susijusį su teisių pažeidimu. Tačiau ne vien nuosavybės objekto 
turėjimas ar finansinis suinteresuotumas lemia materialinį teisinį asmens suinteresuotumą. 

27. Vis dėl to Pareiškėjas VIGF turi materialinį teisinį suinteresuotumą, kuris yra sąlygojamas jo, 
aktyviu dalyvavimu ginant viešąjį interesą ir sprendžiant aplinkosaugines problemas. 

28. Pareiškėjo suinteresuotumas yra paremtas viešai reiškiama VIGF vadovo pilietine ir profesine 
pozicija siekiant Lietuvos, kaip teisinės valstybės, principų įgyvendinimo ir tuo tikslu įkuriant 
VIGF kaip juridinį asmenį. 

29. Pats VIGF vadovas yra „Viešojo intereso gynimo fondo” steigėjas ir aktyviai veikia viešojo 
intereso gynimo srityje (veiklos ataskaita). 

30. Vertinant suinteresuotumo pobūdį pažymėtina, kad visų Pareiškėjų privatus interesas 
išplaukia iš viešojo intereso pobūdžio, ir yra integrali viešojo intereso, kaip „bendro gėrio”, 
dalis. Tuo tarpu būtent Pareiškėjų gamtosauginis interesas sąlygoja tai, kad Byloje 
sprendžiama dėl viešojo intereso. 

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

32. 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”. 

33. 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“. 

34. 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. 

35. 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. 

36. 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. 

37. 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 

 4

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

https://www.youtube.com/watch?v=SqVv9Oq7hDM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SqVv9Oq7hDM&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1qbLv900hC69QfvklL0Ap6hqLHffOoEfY/view


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). 

38. Taigi Pareiškėjų kreipimasis tiek į Atsakovą, tiek ir į teismą nagrinėjamu atveju inter alia 
paremtas tiesioginiu Konstitucijos taikymu (Konstitucijos 6 ir 30 straipsniai) manant, kad 
pažeidžiama Pareiškėjų konstitucinė teisė į sveiką ir švarią aplinką (Konstitucijos 54 str. 1 d.), 
teisė užsitikrinti valstybės rūpinimąsi Lietuvos valstybės natūralia gamtine aplinka 
(Konstitucijos 54 str. 1 d.) ir teisė į pasitikėjimą, kad valstybė vykdo konstitucinę prievolę 
saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių (Konstitucijos 53 str. 3 d.). Pareiškėjai (fiziniai 
asmenys) yra Lietuvos Respublikos piliečiai, o Pareiškėjai (juridiniai asmenys) yra teisėtai 
įkurtos nevyriausybinės organizacijos, veikiančios aplinkos apsaugos srityje, - todėl 
objektyviai yra Suinteresuota visuomenė byloje ir teisėtai realizuoja savo teisę kreiptis į 
teismą aplinkos klausimais. 

39. Teismo konstitucinė ir išimtinė priedermė yra vykdyti teisingumą (Konstitucijos 109 str. 1 
d.). Tuo tarpu asmenys, įgyvendindami teisę kreiptis į valstybės institucijas, o vėliau - į 
teismą, įgyvendina ne tiktai procesines teisės normas, tačiau tiesiogiai realizuoja 
konstitucinį teisinį santykį ir tokiu būdu įgyvendina savo konstitucines teises. 

40. Todėl motyvas, kad Pareiškėjai neturi reikalavimo teisės - yra atmestini, kaip nepagrįsti. 

Dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą jeigu iškiltų abejonė, kad byloje taikytinos procesinės 
teisės normos neužtikrina Pareiškėjų teisės kreiptis į teismą 

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

43. Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės 
pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. 

44. Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo 
tik teismai. 

45. 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. 

46. 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”. 

47. 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“. 

48. 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. 
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49. 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. 

50. 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. 

51. 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. 

52. 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. 

53. Taigi įstatymų nuostatos kyla iš Konstitucijos, todėl jos negali susiaurinti konstitucinių 
asmenų teisių. 

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

55. 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). 

56. 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, 
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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). 

57. Byloje yra akivaizdus viešojo intereso egzistavimo faktas, tačiau keliamos abejonės dėl 
Pareiškėjų teisės ginti viešąjį interesą skundą pateikiant teismui. 

58. 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. 
skyrius 4 punktas). 

59. Projekto, kuriame numatytas saugomų medžių pašalinimas, žaliųjų plotų mažinimas bei 
esminis aplinkos pakeitimas, įgyvendinimas yra su aplinka susiję sprendimas, kuris daro įtaką 
bei keičia tiek kraštovaizdį, tiek projektuojamos infrastruktūros veikiamą aplinkos būklę. 

60. 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. 

61. 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. 

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

63. 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. 

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

65. Todėl, jeigu Teismui kiltų abejonė dėl to, kad procesinės ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 2 punkto 
ir 55 straipsnio 1 dalies teisės normos, tiesiogiai neužtiktina fizinių asmenų teisės kreiptis į 
teismą aplinkosaugos klausimais ginant viešąjį interesą, jis turėtų pagrindą kreiptis į Lietuvos 
Konstitucinį teismą siekiant išsiaiškinti ar toks minėtų teisės normų tiesioginis procesinių 
teisėsnormų neužtikrinimas 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. Todėl Teismui suabejojus Pareiškėjų teise remiantis ABTĮ 5 
straipsnio 3 dalies 2 punkto ir 55 straipsnio 1 dalies teisės normas pateikti skundą teismui 
atsirastų pagrindas kreiptis į Konstitucinį Teismą, siekiant išsiaiškinti ar byloje taikomos 
teisės normos neprieštarauja Konstitucijai. 

Dėl kitų atsiliepimų motyvų 
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66. Negalima sutikti su Atsakovo motyvu, kad reikalavimų patenkinimas negalėtų sukelti 
materialinių teisių padarinių ir apgintų viešąjį interesą. Toks motyvas yra nepagrįstas, kadangi 
patenkinus reikalavimus būtų koreguojamas Projektas, ir tai sukeltų materialinius teisinius 
padarinius aplinkos atžvilgiu. 

67. Taip pat negalima sutikti su Atsakovo motyvu, kad nebuvo prielaidų želdinių būklės 
ekspertizei atlikti, kadangi iki leidimų saugomiems medžiams kirsti išdavimo daugiau kaip 
100 asmenų neprašė ekspertizės atlikimo, o anksčiau galiojusi redakcija tokios iniciatyvos 
teisės nenumatė. Toks motyvas taip pat yra nepagrįstas, kadangi ankstesnė norminio akto 
redakcija numatė privalomą ekspertizę vien kilus abejonėms dėl želdinių būklės ar esant 
fizinių ar juridinių asmenų prašymui. Akivaizdu, jog kilęs socialinis konfliktas ir gausūs 
gyventojų parašai bei reikalavimai liudija, jog Projekto poreikis nebuvo ištirtas, o tai reiškia , 
kad nebuvo įgyvendinti savivaldos įstatyme nustatyti teisiniai savivaldos principai. Be to, 
nėra ginčo dėl to, kad paskutinis leidimas medžių kirtimui išduotas jau esant nustatyto kiekio 
žmonių reikalavimams neatlikus privalomos želdinių būklės ekspertizės. 

68. Taip pat atsiliepimuose nepagrįstai painiojamos skirtingos procedūros, kurios turi skirtingą 
teisinį reglamentavimą. Želdinių būklės ekspertizė bei įstatyme numatyta želdinių 
inventorizacija (kuri atliekama pagal įstatymo reikalavimus nustatytais laiko intervalais ir turi 
nustatytą galiojimo terminą) yra skirtingos procedūros, todėl atlikta privaloma želdinių 
inventorizacija neatstoja nustatytos želdinių ekspertizės. 

ADVOKATAS SAULIUS DAMBRAUSKAS
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