
 

Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 

APELIACINIS SKUNDAS 
DĖL REGIONŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO 2020-12-29 SPRENDIMO 

(Administracinėje byloje Nr. eI3-5476-243/2020) 

2021 m. sausio 28 d. 
Kaunas 

I 
Apeliacijos esmė 

1. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėjų kolegija išnagrinėjo 
administracinę bylą pagal pareiškėjų - Viešojo intereso gynimo fondo (toliau - VIG Fondas), 
asociacijos “Klaipėdos Žalieji”, Ritos Simanauskienės ir Dmitrijaus Žoludevo - patikslintą 

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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skundą atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems 
asmenims: uždarajai akcinei bendrovei „Kelprojektas“, Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos Aplinkos kokybės skyriaus vedėjai Rasai Jevaitienei, mažajai bendrijai 
„Arbora LT“, dėl leidimų ir sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus (toliau - 
Byla), ir 2020-12-29 sprendimu (toliau – Skundžiamas sprendimas) nusprendė Pareiškėjų 
skundą atmesti. 

2. Teismas Skunde pateiktų teisinio ginčo pagrindų iš esmės nenagrinėjo, nes vienu iš 
pagrindinių skundo atmetimo motyvu laikė Pareiškėjų reikalavimo teisės nepripažinimą. 

3. Tokiu sprendimu iš esmės yra pažeista konstitucinė teisė užtikrinanti, kad tik teismas 
Lietuvos Respublikoje vykdo teisingumą bei kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į 
teismą, ir šios teisės sąlygoja tiek asmens teisę, kad teisinis ginčas būtų išnagrinėtas 
teisme priimant sprendimą dėl ginčo esmės, tiek ir teismų konstitucinę priedermę 
vykdant teisingumą išspręsti ginčą dėl teisės; taip pat pažeista Europos Žmogaus teisių 
konvencijoje nustatyta teisė į teisingą procesą, nes negali procesas būti pripažįstamas 
teisingu, jeigu juo išvengiama pasisakyti dėl teisinio ginčo esmės. 

4. Taigi Skundžiamas sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl naikintinas. 

II 
Ginčo esmė ir procesinė bylos eiga 

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

6. 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. 

7. Pradėjus įgyvendinti Projektą buvo pradėti masiškai kirsti joje augantys saugomais pripažinti 
medžiai, dėl ko kilo Suinteresuotos visuomenės nepasitenkinimas ir net socialinis konfliktas. 
Gyventojai grupiniais pareiškimais prieštaravo saugomų želdinių naikinimui ir surinko apie 
600 protesto parašų, tačiau pagal Projektą numatyti iškirsti medžiai I ir II teritorijose vis tiek 
buvo iškirsti. 

8. 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. 
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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. 

9. Taip pat Atsakovas bei VIG Fondas gavo 132 asmenų pareiškimus, kuriais buvo palaikytas 
VIG Fondo 2020-04-09 Prašymas atlikti numatytų šalinti želdinių būklės ekspertizę. 

10. Vadovaujantis Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo (patvirtintas Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673) (toliau - Aprašas) 3.3 punktu 
želdinių būklės ekspertizė 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.). 

11. Neatsižvelgiant į pateiktą VIG Fondo prašymą bei gautus daugiau negu 100 asmenų 
Suinteresuotos visuomenės pareiškimų, o taip pat tą aplinkybę, kad pertvarkoma teritorija yra 
didesnė negu 1 ha, masinio medžių kirtimo darbai II teritorijoje buvo toliau tęsiami. 

12. Atsakovas 2020-05-04 raštu Nr. (31.1)-R52-253 (toliau - Skundžiamas raštas) atsisakė 
atlikti želdinių būklės ekspertizę, taip pat atsisakė patenkinti ir kitus Pareiškėjų teikiamus 
prašymus. 

13. Pareiškėjai kreipėsi į teismą su skundu (vėliau - patikslintu skundu), kuriuo prašė: 
1. Panaikinti išduotus Leidimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio 

pašalinimo, genėjimo darbams I teritorijoje ir II teritorijoje (skundo padavimo metu 
atitinkamas leidimas III teritorijai dar nebuvo išduotas). 

2. Panaikinti atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2020-05-04 raštą, 
kuriuo atsisakyta patenkinti pareiškėjo VIG fondo 2020-04-09 prašymus. 

3. Įpareigoti atsakovą Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją atlikti želdinių būklės 
ekspertizę dėl pertvarkomų želdinių pagal Projektą bei priimti sprendimą dėl projekto 
koregavimo pagal želdinių būklės ekspertizės rezultatus nemažinant želdynų ploto. 

14. Taip pat Pareiškėjai pateikė išsamius motyvus, kad kylant abejonei dėl to, jog Byloje 
taikytinos procesinės ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 2 punkto ir 55 straipsnio 1 dalies teisės 
normos tiesiogiai neužtikrina fizinių asmenų teisės kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais 
ginant viešąjį interesą, yra pagrindas kreiptis į Lietuvos Konstitucinį teismą siekiant 
išsiaiškinti, ar tokios teisės normos atitinka Konstitucijai. 

15. Taip pat Pareiškėjai nurodė, kad 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) ir savo reikalavimo teises grindė 
Orhuso konvencijos bei Aplinkos apsaugos įstatymo nuostatomis.

16. Bylą išnagrinėjęs Teismas skundą atmetė. 
17. Taip pat Teismas netenkino prašymo kreiptis į Konstitucinį Teismą. 
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III 
Skundžiamo sprendimo esmė 

18. Skundžiamas sprendimas iš esmės yra grindžiamas tokiais motyvais: 
1. Projektas priimtas įgyvendinant galiojantį teritorijų planavimo dokumentą - detalųjį planą 

- o jo parengime Pareiškėjai nedalyvavo ir jo neginčijo. 
2. Pareiškėjai neturi subjektinės teisės reikalauti Leidimų panaikinimo. Taip pat Teismas 

nepripažino Pareiškėjų teisės ginti viešąjį interesą. 
3. Teismas, taikydamas ABTĮ teisės normas ir nepripažindamas Pareiškėjų teisės ginti 

viešąjį interesą, remdamasis savo diskrecija taip pat nematė pagrindo kreiptis į 
Konstitucinį Teismą. 

4. Teismas sprendė, kad net jeigu Pareiškėjai ir būtų laikomi tinkamais subjektais 
(suinteresuota visuomene), jie vis tiek neturėtų teisės ginti viešojo intereso Orhuso 
konvencijos 9 straipsnio 2 dalies pagrindu, nes ginčijami Leidimai nepatenka į 
Konvencijos taikymo apimtį. 

19. Skundžiamas sprendimas yra nepagrįstas, todėl naikintinas. 

APELIACIJOS MOTYVAI 

IV 
Dėl motyvų, kad Projektas atliktas įgyvendinant Detalųjį planą, 

o Pareiškėjai Detaliojo plano neskundė 

20. Skundžiamame sprendime konstatuodamas faktines aplinkybes teismas nurodė, kad 
vadovaujantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais, procesiniuose dokumentuose pateikta 
informacija nustatyta, kad Administracijos direktorius 2015 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 
AD1-3109 „Dėl gyvenamųjų teritorijų tarp Taikos pr., Tilžės g., Rumpiškės g., Sausio 15-
osios g., kitų detaliai suplanuotų teritorijų Ryšininkų g. ir Paryžiaus Komunos g. detaliojo 
plano patvirtinimo“ patvirtino Gyvenamųjų teritorijų tarp Taikos pr., Tilžės g., Rumpiškės g., 
Sausio 15osios g., kitų detaliai suplanuotų teritorijų Ryšininkų g. ir Paryžiaus Komunos g. 
detalųjį planą (toliau – ir Detalusis planas). 

21. Teismas nurodė, kad tai teritorijų planavimo dokumentas, kuriam galiojo nustatyta 
apskundimo tvarka, o Pareiškėjai Detaliojo plano neskundė. Taip pat nurodė, kad pagal 
Detaliojo plano ir Projekto sprendinius yra numatyta pašalinti dalį teritorijoje esančių 
medžių. 

22. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje yra neginčytinai įrodyta, jog Projektas 
realizuojamas įgyvendinat Detaliojo plano sprendinius <…> Byloje nėra jokių duomenų, jog 
Detaliojo plano sprendiniai yra nuginčyti teisės aktų nustatyta tvarka, todėl yra galiojantys ir 
rengiant Projektą pagrįstai buvo vadovaujamasi  jo sprendiniais. 

23. Su tokiais teismo motyvais nėra pagrindo sutikti. 

24. Teismas rėmėsi Detaliuoju planu, kurio byloje net nėra; o išvadą, kad Projektas 
realizuojamas įgyvendinant Detaliojo plano sprendinius, padarė net nenagrinėjęs 
Detaliojo plano sprendinių atitikties Projekto sprendiniams. 
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25. Kadangi Byloje Detaliusis planas nebuvo pateiktas, o jo sprendiniai nebuvo nagrinėjami, tai 
toks Teismo motyvas yra ne tik nepagrįstas, bet dar ir siurprizinis. 

26. Pažymėtina, kad Detaliojo plano sprendiniai Pareiškėjų teisių nepažeidžia, todėl Pareiškėjai 
pagrįstai jo neskundė. Būtent Projekto sprendiniai prieštarauja Detaliajam planui, todėl 
Byloje nenagrinėjus sprendinių atitikties nebuvo pagrindo konstatuoti, kad Projektas 
realizuojamas įgyvendinat Detaliojo plano sprendinius. 

27. Nagrinėjamu atveju ypač aktualūs yra Detaliojo plano aiškinamajame rašte (toliau - 
Aiškinamasis raštas) aprašyti sprendiniai (Aiškinamasis raštas, Sprendiniai). 

28. Štai skyrelyje “Teritorijų įsisavinimas etapais” nurodyta kad šiuo detaliuoju planu suplanuota 
36 ha teritorija įsisavinama trimis etapais ir tik trečiajame etape numatytas atskirų kvartalų 
modernizavimas - naujos kokybės gyvenamosios aplinkos sukūrimas. 

29. Tačiau trečiojo etapo darbai pradėti pažeidžiant Detaliajame plane nustatytą etapiškumą, t.y. 
neužbaigus (ir dalies neatlikus) pirmojo ir antrojo etapų darbų. Pavyzdžiui nurodyta, kad 
pirmojo etapo metu pagrindinėms gatvėms yra atnaujinama ir įrengiama danga, platinama 
važiuojamoji dalis, įrengiamos automobilių stovėjimo vietos, įrengiami pagrindiniai pėsčiųjų-
dviračių takai, atnaujinamas apšvietimo tinklas. 

30. Tačiau pagal šį Detaliajame plane nustatytą etapiškumą iki šiol iš esmės yra atnaujinta tik 
viena šios teritorijos gatvė - Taikos prospektas. Tuo tarpu Sausio 15-osios gatvėje atlikti tik 
daliniai darbai, o Paryžiaus Komunos, Rumpiškės, Ryšininkų gatvėse iki šiol jokie Detaliojo 
plano sprendiniuose nurodyti darbai neatlikti. 

31. Taip pat Detaliajame plane nustatyta, kad antrajame etape bus įvykdytas viešųjų paslaugų 
kokybės kėlimas (visuomeninės paskirties pastatų modernizavimas). Tačiau šioje teritorijoje 
esantys visuomeninės paskirties pastatai: du vaikų darželiai, skalbykla, bažnyčia, 
parduotuvės, odontologijos kabinetas, Toliušio klinika, kirpykla - iki šiol nėra modernizuoti 
(t.y. pastatai nerenovuoti). 

32. Taip pat šiame skyrelyje nustatyta, kad “modernizuojant kvartalus turi būti laikomasi 
nuostatos, kad kiekvienas kvartalas negali būti projektuojamas ir renovuojamas be 
išsamios tam kvartalui parengtos bendros vystymo vizijos ir programos”. 

33. Tačiau nesilaikant šio Detaliojo plano sprendinio Projektas buvo parengtas be išsamios šiems 
kvartalams parengtos bendros vystymo vizijos ir programos, ir tokiais sprendiniais visuomenė  
nebuvo supažindinta. 

34. Tokiu būdu Projektas parengtas bei įgyvendinamas nesilaikant Detaliajame plane nustatyto 
darbų etapiškumo, o tai sąlygoja Detaliojo plano pažeidimą. 

35. Detaliojo plano skyrelyje “Teritorijos apsaugos svarbiausios kryptys” nurodyta kad 
“Planuojamoje teritorijoje numatomi apsauginiai ir parko želdiniai bendro naudojimo 
sklypuose. Šiuose sklypuose planuojami pėsčiųjų takai, pasyvaus ir aktyvaus poilsio zonos, 
išsaugomi vertingi esami želdiniai. Prie pagrindinių gatvių planuojamos apsauginių želdinių 
juostos tiek, kiek leidžia esami inžineriniai koridoriai, kad būtų sumažintas transporto 
keliamas triukšmas”. 

36. Tačiau pažeidžiant šiuos Detaliojo plano sprendinius prie pagrindinės Rumpiškės gatvės, 
atkarpoje nuo Sausio 15-osios iki Ryšininkų g., iškirsti visi gatvės medžiai, o atkarpoje nuo 
Ryšininkų iki Paryžiaus Komunos gatvės - iškirsta daugiau negu pusė gatvės medžių. 

37. Tuo tarpu rengiant Projektą Detaliojo plano sprendinys - vertingų esamų želdinių 
išsaugojimas - nebuvo įtrauktas kaip privalomas reikalavimas į projektavimo sąlygas, ir tai 
lėmė atitinkamas projektavimo pasekmes: Projektas parengtas ne siekiant išsaugoti vertingus 
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esamus želdinius, bet numatant iškirsti aktualioje teritorijoje augančius saugomus želdinius ir 
taip pažeidžiant Detaliojo plano sprendinius. 

38. Skyrelyje “Želdiniai” nurodyta, kad „techninių projektų rengimo metu naujai suformuotuose 
sklypuose maksimaliai saugomi esami vertingi želdynai”. 

39. Taip pat nurodyta, kad “turi būti atlikta esamų medžių inventorizacija, nustatant jų būklę <…
> būtina nustatyti vertingus želdinius ir juos išsaugoti”. Tame pačiame skyrelyje nurodyta, 
kad “rengiant suformuotų sklypų sutvarkymo techninius projektus, sklypai turi būti 
planuojami taip, kad būtų išlaikyta priklausomųjų želdynų norma (plotas) procentais nuo 
žemės sklypo ploto”. Taip pat šiame skyrelyje įtrauktoje lentelėje nustatyta, kad 
gyvenamosios teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos sklypuose 
priklausomųjų želdynų ploto norma turi būti apie 30 %. 

40. Nagrinėjamu atveju Byloje kilo ginčas dėl to, jog būtent pagal Projektą želdynų plotai 
nepagrįstai sumažinti. 

41. Aplinkybė dėl pertvarkomos teritorijos dydžio bei joje pertvarkomų želdynų dydžio yra 
nustatyta paties Atsakovo 2012 metais atliktu tyrimu - V.Gerikienė, J.Kučinskienė „Klaipėdos 
miesto Rumpiškės rajono aplinkos vertinimas ir jos formavimo galimybės” (įrodymas apie 
atliktą tyrimą pridedamas - apeliacijos priedas Nr. 2). Šiame tyrime inter alia nustatyta, kad 
ištirtame 10,4 ha plote želdynai užėmė 3,12 ha, o tai ir sudarė 30 % tyrinėtos teritorijos. 

42. Projekte didelė dalis buvusių želdynų teritorijų yra paverstos automobilių stovėjimo 
aikštelėmis, vaikų ir sporto aikštelėmis ir kitokiais sprendiniais sumažinant buvusių želdynų 
teritoriją. Tačiau Projekto sprendiniai, kuriais yra sumažintos želdynų teritorijos, prieštarauja 
Detaliojo plano reikalavimams. 

43. Detaliajame plane yra nustatytas automobilių stovėjimo poreikis Detaliuoju planu 
suplanuotoje (36 ha dydžio) teritorijoje. Tuo tikslu parengta lentelė, kurioje nustatyta, kad 
Detaliuoju planu planuojamoje teritorijoje automobilių stovėjimo poreikiui patenkinti 
reikalingos 2888 automobilių stovėjimo vietos, o iš šių suprojektuotų vietų skaičiaus 
Detaliuoju planu suplanuotoms automobilių stovėjimo vietoms kiemuose tenka 983 
stovėjimo vietos. 

44. Tuo tarpu pagal Projektą, kuris apima daugiau negu 2,5 karto mažesnę (t.y. tik 14,6 ha) 
teritoriją (lyginant su Detaliuoju planu suplanuota 36 ha teritorija) kiemuose bendras 
suprojektuotų vietų skaičius yra 669 automobilių stovėjimo vietos iš Detaliuoju planu 
numatytų 983 vietų. (žiūr. 1-3 Projekto aprašomųjų dalių 9.5.1. skyrius "Automobilių 
stovėjimo ir keleivių išlaipinimo aikštelės”). Taigi likusios Projektu nesuprojektuotos 
teritorijos (kurios dydis: 36 ha - 14,6 ha = 21,4 ha) kiemams pagal Detaliojo plano 
sprendinius lieka tik 314 stovėjimo vietos (983-669=314), t.y. proporcingumo prasme apie 4 
kartus mažesnis. 

45. Taigi Projekto sprendiniai dėl automobilių stovėjimo vietų kiemuose skaičiaus taip pat 
akivaizdžiai neatitinka Detaliojo plano sprendinių, o Projektu suprojektuotas automobilių 
vietų skaičius 14,6 ha teritorijai lyginant su Detaliojo plano sprendiniais yra neadekvatus 
(neproporcingai didelis) ir yra įvykdytas želdynų sąskaita. 

46. Skyrelyje „Statiniai be teisinės registracijos” nurodyta, kad Detaliajame plane konkrečiai 
išvardintus statinius be teisinės registracijos planuojama naikinti, tačiau pagal Projektą 
garažai ir statiniai prie Rumpiškės g. 24C, Sausio 15-osios g. ir kt. yra palikti, o teritorijos 
prie jų naujai išgrįstos trinkelėmis. 
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47. Skyrelyje “Susisiekimo sistemos organizavimas” yra nustatyta, kad “visoje planuojamoje 
teritorijoje projektuojant antžemines ir požemines automobilių stovėjimo aikšteles 
(priklausomai nuo automobilių stovėjimo vietų kiekio) privaloma išlaikyti privalomųjų 
želdynų tvarkymo režimo reikalavimus <…>”. Tačiau stovėjimo aikštelės yra įrengtos 
nesilaikant privalomųjų želdynų tvarkymo režimo reikalavimų - buvusių želdynų sąskaita. 

48. Taip pat šiame skyriuje nurodyta, kad gatvių zonoje esamų automobilių stovėjimo vietų kiekis 
šalia mokyklų ir lopšelių-darželių teritorijų ribų negali būti didinamas. Tačiau pažeidžiant šį 
reikalavimą II kvartale prie pat vaikų darželio (iš dviejų jo pusių) automobilių stovėjimo vietų 
skaičius padidintas (pateikti gyventojų skundai). 

49. Taip pat šiame skyrelyje nurodyta, kad norint sumažinti transporto keliamą triukšmą siūloma 
gyvenamosiose, visuomeninėse, bendro naudojimo teritorijose įrengti papildomus 
apsauginius želdynus. Tačiau pagal Projektą prie Rumpiškės g. 20 namo buvo iškirsti visi prie 
gatvės augę medžiai ir iškirsta apie 15 sveikų, suaugusių, brandžių medžių augusių kieme. 

50. Taigi nagrinėjamu atveju būtent Projekto sprendiniai prieštarauja Detaliajam planui. 
51. Todėl Teismo motyvai, kad pagal Detaliojo plano sprendinius yra numatyta pašalinti dalį 

teritorijoje esančių medžių, kad Projektas realizuojamas įgyvendinat Detaliojo plano 
sprendinius, kad rengiant Projektą pagrįstai buvo vadovaujamasi Detaliojo plano 
sprendiniais, o Pareiškėjai Detaliojo plano neskundė - yra nepagrįsti. 

V 
Dėl Pareiškėjų reikalavimo teisės 

52. Teismas Skundžiamame sprendime pasisakydamas dėl Pareiškėjų teisės ginti viešąjį interesą 
ir remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika išskyrė Pareiškėjų teisę 
paduoti skundą ir teisę į skunde iškeltų reikalavimų patenkinimą. 

53. Šiuo pagrindu Teismas įvertindamas teisinį Leidimų išdavimo reguliavimą padarė išvadą, kad 
Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje medžių ir krūmų kirtimo darbus vykdyti gali tik 
asmuo pateikęs Administracijai nustatytos formos prašymą savivaldybei bei gavęs leidimą 
saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams 
atlikti, o Pareiškėjai nėra nei asmenys pateikę prašymus išduoti leidimus, nei asmenys, 
kuriems Leidimai buvo išduoti, t. y. nėra Leidimų išdavimo teisinio santykio dalyviai, kurie 
galėtų reikalauti Leidimų panaikinimo. Todėl jie neturi subjektyvinės teisės ginčyti Leidimus. 

54. Spręsdamas dėl Pareiškėjų teisės ginti viešąjį interesą Teismas rėmėsi tuo, kad Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, jog sistemiškai analizuojant Orhuso 
konvencijos 2 straipsnio 5 dalies, 9 straipsnio 2 dalies normas ir ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 2 
punkte ir 55 straipsnio 1 dalyje nurodytas teisės normas yra akivaizdu, kad suinteresuotos 
visuomeninės organizacijos, padedančios spręsti aplinkosaugos problemas, veikiančios 
pagal nacionalinių įstatymų reikalavimus, turi teisę ginti viešąjį interesą kreipiantis į 
administracinį teismą aplinkosaugos srityje (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2004 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A3-11/2004). O įvertinęs 
Aplinkos apsaugos įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytą teisinį reglamentavimą 
papildomai konstatavo, jog Suinteresuota visuomenė turi teisę kreiptis į teismą dėl viešojo 
intereso gynimo siekiant užginčyti sprendimus, veikimą ar neveikimą aplinkosaugos 
srityje. 

55. Tačiau įvertindamas konkrečių pareiškėjų teisių turinį Teismas be jokių motyvų padarė 
išvadą, jog pareiškėjai viešoji įstaiga „Viešojo intereso gynimo fondas“ ir asociacija 
„Klaipėdos žalieji“ neatitinka nurodyto kriterijaus – padėti spręsti kraštotvarkos problemas, 
skatinti aplinkos apsaugą, todėl nagrinėjamu atveju nėra laikomi suinteresuota visuomene 
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Aplinkos apsaugos įstatymo, Orhuso konvencijos prasme, turinčia teisę kreiptis į teismą. 
Teismas nurodė, jog Pareiškėjai neatitinka ratione personae (tinkamo ieškovo) kriterijaus 
ginti viešąjį interesą. 

56. Tokia teismo išvada yra prieštaringa ir nepagrįsta. 

57. Juridiniai asmenys veikia pagal tuos tikslus ir veiklos rūšis, kurie yra įregistruoti juridinių 
asmenų registre (priedai S-14, S-24, S-25). Elektroninis juridinių asmenų tikslų ir veikos 
rūšių įregistravimas yra susijęs su konkrečių sąvokų pasirinkimu iš baigtinio tikslų ir veiklos 
rūšių sąvokų sąrašo elektroninėje sistemoje, todėl papildomas veiklų įrašymas nėra galimas. 

58. Tiek VIG Fondo, tiek Asociacijos „Klaipėdos žalieji” tikslai ir veiklos rūšys yra įregistruoti  
juridinių asmenų registre ir apima visus galimus registruojamus tikslus bei veiklos rūšis 
suteikiančius teisę juridiniam asmeniui veikti aplinkos apsaugą skatinančioje srityje. 

59. Viešojo intereso gynimo fondą įkūrė advokatas Saulius Dambrauskas (toliau - Advokatas) ir 
šiam fondui jis ir vadovauja. 

60. Akivaizdu, kad VIG Fondo veikla nėra atsieta nuo visuomeninės jam vadovaujančio 
Advokato veiklos, kadangi per VIG Fondą yra realizuojami aplinkosauginiai tikslai. 

61. Tai, kad pareiškėjas VIG Fondas veikia srityje skatinančioje aplinkos apsaugą iliustruoja 
teismui pateikta (priedas S-20) ir viešai skelbiama veiklos ataskaita, tiek Advokato veikla 
profesinėje bendruomenėje pasireiškianti jo viešai reprezentuojama pilietine ir profesine 
pozicija skatinančia aplinkos apsaugą ginant viešąjį interesą Lietuvoje. 

62. Tai, kad VIG Fondas veikia srityje skatinančioje aplinkos apsaugą iliustruoja ir Byloje 
surinkti kiti įrodymai - pastabų pateikimas Orhuso konvencijos nacionalinei įgyvendinimo 
ataskaitai Aplinkos ministerijai ir šiame dokumente išdėstyti duomenys (priedas S-21), 
duomenys pateikti Valstybės kontrolierių įstaigai (priedas S-22), projekto „Pilietinės 
visuomenės įtraukimas į veiksmingą aplinkosaugą” pateikimas APF (Aktyvių piliečių fondui) 
siekiant gauti papildomą finansavimą jo įgyvendinimui  (priedas S-23). 

63. Be to, Byloje surinkti ikiteisminio susirašinėjimo su Atsakovu ir kitomis institucijomis 
duomenys (priedai S-3, S-5, S-9, S-18 bei papildomai pridedamos aplinkosaugos įstaigų 
pažymos (apeliacijos priedai Nr. 3-6) taip pat patvirtina VIGF Fondo veikimą skatinant 
aplinkosaugą. 

64. Taip pat oficialūs administraciniai sprendimai, kuriais asociacijos „Klaipėdos žalieji“ vadovė 
įtraukta į Klaipėdos miesto želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisiją (priedas Ap-7) 
ir į Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano aplinkos apsaugos darbo grupę 
(priedas Ap-8), patvirtina šio pareiškėjo veiklos aplinkos apsaugos srityje faktą ir oficialų 
veikimo padedant spręsti aplinkos problemas pripažinimą. 

65. Teismas Skundžiamame sprendime nepagrindė, kodėl pareiškėjai viešoji įstaiga „Viešojo 
intereso gynimo fondas“ ir asociacija „Klaipėdos žalieji“ neatitinka kriterijaus - padėti spręsti 
kraštotvarkos problemas, skatinti aplinkos apsaugą - jeigu abu šie juridiniai asmenys yra 
teisėtai Lietuvoje įsteigtos ir veikiančios nevyriausybinės organizacijos, kurių veikla pagal 
įregistruotus tikslus bei uždavinius yra tiesiogiai susijusi aplinkosauga, o jų plačiai viešai 
žinoma visuomeninė veikla pasireiškia aktyvia aplinkosauga padedančia spręsti 
kraštotvarkos problemas ir skatinančia aplinkos apsaugą Lietuvoje. 

66. Vis dėlto, kadangi Skundžiamame sprendime Teismas nepripažino Pareiškėjų Suinteresuota 
visuomene atitinkančia Orhuso konvencijoje ir Aplinkos apsaugos įstatyme nustatytus 
kriterijus ir tuo pagrindu nepripažino Pareiškėjų teisės ginti viešąjį interesą aplinkos srityje, 
tai ši aplinkybė sąlygojo teismo pareigą ne tiktai pagrįsti tokį vertinimą, bet ir pateikti 
teisinį išaiškinimą, kuriuo remiantis taptų aišku kokie kriterijai lemia nevyriausybinės 
organizacijos vykdomos veiklos pripažinimą skatinančia aplinkos apsaugą ir tokių 
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asmenų pripažinimą Suinteresuota visuomene pagal Orhuso konvencijoje ir Aplinkos 
apsaugos įstatyme nustatytus kriterijus. 

67. Be to, Byloje buvo būtina nagrinėti kiekvieno atskiro pareiškėjo teisinį suinteresuotumą 
Bylos baigtimi kiekvieno skundo reikalavimo atžvilgiu. 

68. Tačiau teismas nepagrįstai visų Pareiškėjų in corpore (visų drauge) teisinį suinteresuotumą 
vertino visų reikalavimų in corpore atžvilgiu. 

69. Pavyzdžiui pareiškėjo VIG Fondo suinteresuotumas šioje byloje pasireiškia ne tiktai viešojo 
intereso gynimu skundžiant administracinius sprendimus, kurie keičia gyvenamosios aplinkos 
kraštovaizdį ir aplinką, bet ir savarankišku subjektyviniu suinteresuotumu dėl 2020-04-09 
Prašymo nagrinėjimo proceso. 

70. Taip pat pareiškėjas Dmitrijus Žoludevas gyvena ir yra dviejų butų savininkas Projekto 
teritorijoje, o pareiškėja Rita Simanauskienė yra buto savininkė ir gyvena su Projektu 
besiribojančiame daugiabutyje gyvenamajame name Rumpiškės 27, kurio gyventojai taip pat 
naudojasi Projektu suprojektuota kiemų infrastruktūra ir šios aplinkybės lemia šių pareiškėjų, 
kaip fizinių asmenų, subjektyvinį suinteresuotumą skundžiamais administraciniais 
sprendimais ir taip pat teisę ginti viešąjį interesą (tai patvirtina pridedami registrų išrašai 
priedai Ap-9, Ap-10). 

71. 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.). 

72. 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. 

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

74. 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.). 

75. 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. 

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

77. 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. 

78. Skundas yra pateiktas inter alia vadovaujantis AAĮ 7 straipsnio 1 dalies 3, 4, 6 punktais. 

79. 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). 
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80. 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). 

81. Atitinkamai VAĮ III skirsnyje reglamentuojama administracinė procedūra. 
82. 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. 

83. 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.). 

84. 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. 

85. 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. 

86. 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. 

87. Nagrinėjamu atveju Pareiškėjui VIGF nebuvo pranešta, kad jo skundas nebus nagrinėjamas. 
88. 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. 

89. Pareiškėjų skundas dėl aplinkos sąlygoja tai, kad Byloje sprendžiama dėl viešojo intereso. 
Tuo tarpu, vertinant suinteresuotumo pobūdį pažymėtina, kad iš viešojo intereso pobūdžio, 
kaip „bendro gėrio” sampratos suponuojamas ir Pareiškėjų privatus interesas, kuris yra 
integrali viešojo intereso dalis. 

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

91. 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 
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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”. 

92. 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“. 

93. 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. 

94. 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. 

95. 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. 

96. 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). 

97. 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. 

98. 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. 

99. Todėl Teismo motyvai, kad Pareiškėjai neturi reikalavimo teisės, yra atmestini kaip 
nepagrįsti. 
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VI 
Dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą dėl byloje taikytų teisės normų atitikimo Konstitucijai 

100. Įvertinant susiformavusią teisės aiškinimo praktiką Pareiškėjai 2020-12-15 savo rašytiniuose 
paaiškinimuose nurodė, kad jeigu Teismui kiltų abejonė dėl to, kad procesinės ABTĮ 5 
straipsnio 3 dalies 2 punkto ir 55 straipsnio 1 dalies teisės normos tiesiogiai neužtikrina 
asmenų teisės kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais ginant viešąjį interesą, jis turėtų 
pagrindą kreiptis į Konstitucinį Teismą siekiant išsiaiškinti, ar tai, kad minėtos teisės normos 
tiesiogiai neužtikrina asmenų teisės kreiptis į teismą 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. 

101. Teismas tokį prašymą atmetė remdamasis savo diskrecija. 
102. Taip pat Teismas nurodė, kad šiuo atveju įvertinus nustatytas bylos faktines aplinkybes, 

byloje kilusio ginčo pobūdį ir byloje taikytinas teisės aktų nuostatas, jam nekyla abejonių dėl 
šių teisės normų galimo neatitikimo Konstitucijai, o nagrinėjamu atveju Pareiškėjai iš esmės 
nepateikė pagrįstų ir konkrečių teisinių argumentų, leidžiančių abejoti byloje taikytinų teisės 
aktų nuostatų atitiktimi Konstitucijai ir joje įtvirtintiems principams. 

103. Pareiškėjai sutinka, kad Teismas pagrįstai turi diskreciją spręsdamas, ar jam kyla abejonės 
dėl byloje taikytinų teisės normų atitikimų Konstitucijai, ir ši teismo teisė nėra siejama su 
atitinkamais proceso dalyvių prašymais ar reikalavimais. 

104. Vis dėlto nesutinkame, kad pateikti Pareiškėjų teisiniai argumentai nekelia jokių abejonių dėl 
Byloje aktualių teisės normų atitikimo Konstitucijai. 

105. LVAT 2020-11-25 nutartyje administracinėje byloje Nr. eA-2249-756/2020 nurodė, kad 
suinteresuotumas pagal ABTĮ 5 straipsnio 1 dalį - tai savarankiškas teisinis interesas ir 
poreikis jį ginti; teisė kreiptis į teismą nereiškia, kad asmuo gali reikalauti ginti nuo 
pažeidimų bet kieno teisę, ji reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, kad būtų apginta 
besikreipusio teisminės gynybos asmens subjektinė teisė arba įstatymų saugomas interesas. 
Taip pat cituotoje byloje (kuria rėmėsi ir Skundžiamame sprendime Teismas) buvo atsisakyta 
kreiptis į Konstitucinį Teismą taikant tas pačias ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 2 punkto ir 55 
straipsnio 1 dalies teisės normas nurodant, kad tam trūko svarių argumentų. 

106. Todėl tokio kreipimosi teisinių motyvų plėtojimas šioje Byloje turi pagrindą siekiant įtikinti 
tokių abejonių pagrįstumu. 

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

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

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

110. 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. 

111. 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 
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suformuluotas vienas iš valstybės veiklos tikslų - užtikrinti žmonių teises į sveiką ir švarią 
aplinką”. 

112. 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“. 

113. 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. 

114. 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. 

115. 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. 

116. 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. 

117. 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. 

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

119. 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). 

120. 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, 
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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). 

121. 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). 

122. Taigi viešasis interesas apima neapibrėžtą ratą asmenų arba tam tikrą tikslinę asmenų grupę. 
Todėl viešojo intereso pažeidimą objektyviai patiria dažniausiai neapibrėžto dydžio subjektų 
ratas. Būtent tai ir išskiria viešąjį interesą į savarankišką teisinio fenomeno kategoriją. 
Viešojo intereso pažeidimą patiriantys asmenys gali net ir nežinoti apie patiriamą pažeidimą 
ar jiems daromą neigiamą įtaką (pavyzdžiui, neteisėtai vykdomas masinis plynas miškų 
iškirtimas saugomose teritorijose, kuriuo pažeidžiamos visų Lietuvos gyventojų teisės; arba, 
nagrinėjamu atveju, Projekto, kuriame neproporcingai sumažintas priklausomų želdynų 
kiekis, įgyvendinimas pažeidžiant projektuojamos teritorijos gyventojų interesus). Be to, 
pažeidimą patiriantys asmenys gali nesugebėti tinkamai išreikšti valios ar neturėti 
materialinių-teisinių galimybių ginti savo teises. Tačiau pats viešojo intereso pažeidimo 
konstatavimo faktas suponuoja bendrą bet kurio asmens konstitucinę teisę kreiptis į teismą 
dėl pažeistų teisių gynimo. Viešojo intereso pažeidimo atveju subjektų teisių pažeidimo 
abstraktumas ar subjektinio ryšio nekonkretumas negali būti pripažinti priežastimi, 
užkertančia teisę inicijuoti viešojo intereso gynimą, o teismui - pripažinus viešojo intereso 
pažeidimą - jį ginti bylą išnagrinėjant iš esmės ir priimant sprendimą dėl ginčo esmės. Būtent 
pats viešojo intereso fenomenas bei jo turinys sąlygoja kiekvieno asmens (kaip piliečio ir 
visuomenės nario) ryšį su viešojo intereso pažeidimu. Tuo tarpu sisteminis teisės aiškinimas 
pasitelkiant tiek nacionalines procesines teisės normas (pavyzdžiui, CPK 320 straipsnyje 
nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame 
skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus 
skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai), tiek 
Orhuso konvencijos priėmimo prasmė bei jos teksto teleologinis (Konvencijos tikslo) 
atskleidimas nagrinėjant įžanginės dalies nuostatas, leidžia pagrįstai suabejoti, ar 
subjektyvinės teisės akcentavimas ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 2 punkto ir 55 straipsnio 1 
dalies teisės normose atitinka Orhuso konvencijos dvasiai bei Konstitucijos nuostatoms ir 
doktrinai, kuriomis remiantis teisę kreiptis į teismą Konstitucinis Teismas yra pripažinęs 
absoliučia. 

123.Šiuo aspektu aktualu pažymėti ir tai, kad pagal Orhuso konvencijos 22 straipsnį vienodai 
autentiškais tekstais pripažįstami tik tekstai anglų, prancūzų ir rusų kalbomis. 

124. Tuo tarpu Orhuso konvencijos aktualaus taikymui 9 straipsnio 2 dalis b papunkčio 
lietuviškas tekstas yra išverstas netiksliai šį tekstą lyginant su autentišku rusišku vertimu. 
Lietuviškame vertime aktualioje šios teisės normos sakinio dalyje yra akcentuojamas 
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subjektyvusis teisės pažeidimo elementas nurodant: „<…> manantys, kad buvo pažeista 
kokia nors jų teisė <…>”. Tuo tarpu autentiškame rusiškame teksto vertime šioje sakinio 
dalyje subjektyvaus teisių pažeidimo elemento nėra, o tekstas skamba panašiai taip: „<…> 
manantys, kad įvyko vienokios ar kitokios teisės pažeidimas <…>”. Tokio subjektyvaus 
elemento akcento nėra ir autentiškame angliškame variante. 

125.Šis teisės aiškinimo aspektas yra aktualus siekiant sisteminio bei teleologinio teisės 
aiškinimo metodais atskleisti šios teisės prasmę ir kelia pagrįstų abejonių dėl taikytinų teisės 
normų atitikimo Konstitucijos bei Orhuso konvencijos nuostatoms. 

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

127. 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). 

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

129. 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. 

130. 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. 

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

132. Remiantis šiomis nuostatomis teigtina, kad 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. 

133. Dėl išdėstytų motyvų yra pagrindas pripažinti, kad procesinės ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 2 
punkto ir 55 straipsnio 1 dalies teisės normos tiek, kiek jos tiesiogiai neužtikrina fizinių 
asmenų teisės kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais ginant viešąjį interesą, kelia 
pagrįstų abejonių dėl jų atitikimo Konstitucijai ir todėl yra pagrindas kreiptis į Lietuvos 
Konstitucinį teismą dėl šių abejonių išaiškinimo. 

VII 

Dėl Orhuso konvencijos 9 straipsnio taikymo srities 

134. Teismas nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas formuodamas teisminę 
praktiką yra išaiškinęs, jog vadovaujantis Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalimi 
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visuomenės, kuriai daro ar gali daryti įtaką aplinkos srityje priimami sprendimai arba kuri 
yra suinteresuota sprendimų aplinkos srityje priėmimo procesu (suinteresuota visuomenė) 
nariai, siekdami teisiškai užginčyti sprendimo, veiksmo ar neveikimo, patenkančio į Orhuso 
konvencijos 6 straipsnio taikymo sritį, teisėtumą, nacionalinės teisės aktų užtikrinta tvarka 
turi teisę kreiptis į teismą dėl priimto sprendimo pakartotinio nagrinėjimo (žr., pvz., Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje 
byloje Nr. A-520-211/2013, kt.). 

135. Todėl Teismas sprendė, kad net jeigu Pareiškėjai ir būtų laikomi tinkamais subjektais 
(suinteresuota visuomene), jie vis tiek neturėtų teisės ginti viešojo intereso Orhuso 
konvencijos 9 straipsnio 2 dalies pagrindu, nes ginčijami Leidimai nepatenka į Konvencijos 
taikymo apimtį. Teismas nurodė, kad Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalis gali būti 
tiesiogiai taikoma tik sprendimams, veiksmams ar neveikimui, patenkančiam į Konvencijos 6 
straipsnio taikymo sritį. Orhuso konvencijos I priede yra patvirtintas Orhuso konvencijos 6 
straipsnio 1 dalies a) punkte nurodytas veiklos rūšių sąrašas, kuomet visuomenė turi būti 
įtraukiama į konkrečių klausimų sprendimą ir, atitinkamai, kuomet visuomeninės 
organizacijos yra įgalinamos ginti viešąjį interesą. Minėtame veiklos rūšių sąraše gatvių 
teisimas, remontas, rekonstrukcija ir su tuo susijęs medžių kirtimas nėra nurodytas. 

136. Remiantis tokiais motyvais Teismas sprendė, kad nagrinėjamo ginčo atveju, kuomet yra 
sprendžiami su gatvių tiesimu, remontu ir rekonstrukcija bei medžių kirtimu susiję klausimai, 
pareiškėjams įgaliojimai ginti viešąjį interesą nėra suteikti. Būtent tokia teisminė praktika 
yra formuojama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo iš esmės nagrinėjant identišką 
ginčą dėl asmenų teisės kreiptis į teismą dėl leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, 
persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams panaikinimo (žr. Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2020 m. lapkričio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. 
eA-2249-756/2020. 

137. Tokie Teismo motyvai nepagrįsti.
138. Teismas nepagrįstai nurodė, kad aktuali ūkinė veikla nepatenka į Orhuso konvencijos I priede 

patvirtintų Orhuso konvencijos 6 straipsnio 1 dalies a) punkte nurodytų veiklos rūšių sąrašą. 
139.Šio sąrašo 20 punkte nurodyta: „bet kokia veiklos rūšis, nenurodyta 1-19 dalyse, tais 

atvejais, kai, vadovaujantis nacionaliniais įstatymais, visuomenės dalyvavimas 
įgyvendinamas taikant poveikio aplinkai vertinimo procedūra”.

140.Šiuo atveju visuomenės dalyvavimo įgyvendinimą taikant poveikio aplinkai vertinimo 
procedūras apsprendžia planuojamos ūkinės veiklos įtraukimas į Planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau - PAV įstatymas) 1 priedą, kai privaloma atlikti 
poveikio aplinkai vertinimą, arba 2 priedą, kai privaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos 
atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo. 

141. PAV įstatymo antrojo priedo sąrašo 10.2 punkte į nustatytų veiklų sąrašą yra įtraukta 
urbanistinių objektų statyba, kai užstatomas didesnis kaip 1 ha plotas kartu su kietosiomis 
dangomis, šaligatviais, pėsčiųjų takais, dviračių takais. 

142. Projektas patenka į šią kategoriją, kadangi Projektuojama teritorija apima 14,6 ha plotą ir joje 
atliekami urbanistinių objektų statybos darbai. 

143. Todėl vadovaujantis nacionaliniais įstatymais, visuomenės dalyvavimas įgyvendinamas 
taikant poveikio aplinkai vertinimo procedūrą pagal PAV įstatymo 2 priedo 10.2 punktą, ir tai 
reiškia, kad aukščiau išdėstytas Teismo motyvas bei padaryta išvada Skundžiamame 
sprendime nepagrįsti. 
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144. Taip pat nėra pagrindo sutikti ir su Teismo motyvu, kad Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 
dalis gali būti tiesiogiai taikoma tik sprendimams, veiksmams ar neveikimui, patenkančiam į 
Konvencijos 6 straipsnio taikymo sritį. 

145. Toks Skundžiamame sprendime pateiktas teisės aiškinimas nėra pagrįstas autentiško 
Konvencijos teksto analize bei sisteminiu viso Konvencijos teksto aiškinimu, kurio įvadinė 
dalis pačią Konvencijoje nustatytą teisę kreiptis į teismus daro universalia, o tokios teisės 
ribojimą valstybės lygiu - neatitinkančia Orhuso konvencijos dvasios nuostata (pozicija). 

146. 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. Taigi 9 straipsnyje nustatyta teisė kreiptis į 
teismus nepažeidžiant 6 straipsnio nuostatų nėra šiame straipsnyje nustatytos teisės 
perkėlimas į 6 straipsnio taikymo sritį. Toks šio straipsnio interpretavimas iš esmės iškraipo 
Konvencijos 9 straipsnio turinį, kadangi fundamentalią teisę kreiptis į teismus susiaurina iki 
tokios teisės galimo realizavimo tik dėl tų veiklų, kurios patenka į 6 straipsnio taikymo sritį. 
Tuo tarpu šio straipsnio nuostatų taikymas, jau pačioje teisės normoje yra lingvistiškai 
atskirtas nuo šio straipsnio taikymo srities ir todėl negali būti sutapatinamas. Tai sąlygoja 9 
straipsnyje nustatytos teisės kreiptis į teismus universalumą neapsiribojant vien 6 straipsnio 
taikymo sritimi nepažeidžiant 6 straipsnio nuostatų. 

147. 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. 

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

149. 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.

 Dėl išdėstytų motyvų ir vadovaujantis ABTĮ 144 str. 1 dalies 4 punktu  p r a š a u : 
panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo 2020-12-29 sprendimą ir bylą 
išnagrinėjus iš esmės skundą patenkinti arba kreiptis į Konstitucinį Teismą prašant 
išaiškinti, ar ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 2 punkto ir 55 straipsnio 1 dalies nuostatos, kiek jos 
tiesiogiai neužtikrina Pareiškėjų teisės kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais ginant 
viešąjį interesą, nepažeidžia Konstitucijos 54 str. 1 dalies, 6 straipsnio, 30 straipsnio 1 dalies, 
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109 straipsnio 1 dalies, 124 straipsnio bei 138 straipsnio 3 dalies, o taip pat Orhuso 
konvencijos preambulės nuostatų bei „įstatymo dvasios”, o taip pat 9 straipsnio 2 dalies b 
papunkčio (autentiško teksto). 

Priede: 
1) Ap_1(A) Detalusis planas Aiškinamasis raštas; 
2) Ap_1(B) Detalusis planas Brėžinys (iš viešos savivaldybės prieigos - neįskaitomas); 
3) Ap-2 Duomenys apie Atsakovo 2012 metais atliktą tyrimą (iš savivaldybės prieigos pašalintas); 
4) Ap-3 Lietuvos dendrologų draugijos pažyma; 
5) Ap-4 Lietuvos Arboristikos centro pažyma; 
6) Ap-5 Asociacijos „Išsaugokime Vilniaus medžius” pažyma; 
7) Ap-6 Asociacijos „SOS Šilutės medžiai” pažyma; 
8) Ap-7 Klaipėdos misto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas; 
9) Ap-8 Klaipėdos miesto savivaldybės mero potvarkis; 
10)Ap-9 Registro išrašas dėl pareiškėjos R.Simanauskienės buto; 
11)Ap-10 Registro išrašai dėl D.Žoludevo butų; 
12)Ap-11 Žyminio mokesčio dokumentas. 

ADVOKATAS SAULIUS DAMBRAUSKAS

 18

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


