
 

Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 

APELIACINIS SKUNDAS 
DĖL REGIONŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO 2022-02-23 SPRENDIMO 

(Administracinėje byloje Nr. eI3-1033-257/2022) 

2022 m. kovo 25 d. 
Kaunas 

Skundžiamas sprendimas ir jo esmė 

1. Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų teisėjų kolegija išnagrinėjo 
administracinę bylą pagal pareiškėjų - Viešojo intereso gynimo fondo (toliau - VIG Fondas), 

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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asociacijos “Klaipėdos Žalieji”, Ritos Simanauskienės ir Dmitrijaus Žoludevo - patikslintą 
skundą (toliau - Skundas) 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 2022-02-23 sprendimu (toliau – Skundžiamas 
sprendimas) nusprendė Pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą ir netenkino abiejų šalių 
bei trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Kelprojektas” procesinių prašymų priteisti 
bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. 

2. Taip pat Skundžiamu sprendimu teismas nusprendė panaikinti 2020-12-14 Regionų 
apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų nutartimi taikytą reikalavimo užtikrinimo 
priemonę – draudimą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai ir UAB „VVARF“, ar 
bet kuriam kitam pasirinktam rangovui, vykdyti darbus pagal 2020-11-27 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 prekybos centro „Saturnas” kirsti medžius ir naikinti veją pagal projektą. 

3. Byloje buvo pateiktas savarankiškas procesinis prašymas kreiptis į Konstitucinį Teismą. 
4. Nors Teismas Skundžiamo sprendimo rezoliucinėje dalyje dėl jo nepasisakė, tačiau aiškiai dėl 

jo pasisakė motyvuojamoje dalyje. 
5. Teismas atsisakė pagal pateiktą prašymą kreiptis į Lietuvos Konstitucinį Teismą 

nurodydamas, kad išnagrinėjusiai bylos medžiagą, įvertinusiai nustatytas bylos faktines 
aplinkybes, byloje kilusio ginčo pobūdį ir byloje taikytinas teisės aktų nuostatas, teisėjų 
kolegijai nekyla abejonių dėl jų galimo neatitikimo Konstitucijai. 

6. Nagrinėjamu atveju pastebėtina, kad prašymo kreiptis į Konstitucinį Teismą aktualumas 
išnyko dėl to, kad teismas Skundžiamoje nutartyje pripažino Pareiškėjų reikalavimo teisę, ir 
todėl Skundžiamoje nutartyje nebuvo taikytos tos teisės normos (jų ribojimo apimtyje), dėl 
kurių Pareiškėjai prašė kreiptis į Konstitucinį Teismą. 

7. Nors nėra pagrindo sutikti su Skundžiamame sprendime pateiktu motyvu, kad pareiškėjai iš 
esmės nepateikė pagrįstų ir konkrečių teisinių argumentų, leidžiančių abejoti byloje taikytinų 
teisės aktų nuostatų atitiktimi Konstitucijai ir joje įtvirtintiems principams, tačiau šiuo 
aspektu Skundžiamas sprendimas nėra skundžiamas, kadangi atsižvelgiant į jo turinį, kuriame 
pasisakyta dėl pareiškėjų teisės ginti viešąjį interesą ir suinteresuotumo byloje - kreipimasis į 
Konstitucinį Teismą byloje tapo teisiškai nebeaktualus. 

8. Skundžiamas sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas ta dalimi, kuria teismas atsisakė 
patenkinti Skundo materialinius teisinius reikalavimus. Todėl jis yra naikintinas priimant 
naują sprendimą - Pareiškėjų Skundą patenkinant. 

Ginčo esmė ir procesinė bylos eiga 

9. Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau - Atsakovas) Klaipėdos 
mieste pradėjo įgyvendinti Kompleksinį tikslinės teritorijos daugiabučių kiemų tvarkymo 
projektą (toliau - Projektas). 
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10. 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. 

11. 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. 

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

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

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

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

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

13. 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. 

14. 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.). 

15. 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. 

16. 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. 
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17. Pareiškėjai kreipėsi į teismą su skundu, o vėliau su patikslintu skundu (toliau - Skundas), 
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. 

18. Taip pat Pareiškėjai buvo pateikę 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. 

19. Bylą išnagrinėjęs teismas Skundą atmetė. 
20. Byla pirmoje instancijoje išnagrinėta pakartotinai po to, kai Lietuvos vyriausiasis 

administracinis teismas 2021-11-24 nutartimi panaikino anksčiau priimtą Regionų apygardos 
administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėjų kolegijos 2020-12-29 sprendimą.  

APELIACIJOS MOTYVAI 

I 
Dėl pareiškėjų reikalavimo panaikinti Leidimus 

ir dėl Skundžiamo sprendimo motyvų, kad Projektas atliktas įgyvendinant Detalųjį planą 

21. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021-11-24 nutartimi administracinėje byloje 
Nr. eA-2757-602/2021 nurodė, kad ,,<...> byloje atitinkamai teisiškai reikšmingos pareiškėjų 
skunde pirmosios instancijos teismui ir apeliaciniame skunde nurodomos aplinkybės (skundo 
pagrindas), kurios yra tiesiogiai susijusios su ginčijamų aktų – Leidimų – teisėtumu 
aplinkosaugos srityje (skundo dalyku) <…> teisėjų kolegija daro išvadą, kad Projekto 
įgyvendinimas yra susijęs su poveikiu gamtos ištekliams – augalijai (medžiams), taigi 
Leidimai, kuriais leista įgyvendinti Projektą, Aplinkos apsaugos įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 
prasme laikytini sprendimais, susijusiais su aplinkos apsauga ir gamtos išteklių naudojimu 
<...> pareiškėjai savo suinteresuotumui pagrįsti nurodė pakankamai teisiškai reikšmingų 
aplinkybių, kurios susijusios su ginčijamų administracinių aktų – Leidimų – teisėtumu 
aplinkosaugos srityje. <…>”. 

22. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (aktuali redakcija, galiojusi nuo 2020-01-01 iki 
2021-11-01) 19 straipsnyje numatyta, kad želdynai planuojami Teritorijų planavimo įstatymo 
ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (19 str. 1 d.). Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų apsaugos 
ir naudojimo privalomieji reikalavimai nustatomi detaliuosiuose planuose (19 str. 3 d.). 

23. Kaip nustatė teismas, Administracijos direktorius 2015-10-22 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 
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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 – Detalusis planas, DP). 

24. Pateikęs tam tikras abstrakčias Detaliojo plano citatas teismas padarė išvadą: „<…> jog 
Detaliuoju planu siekiama gerinti suplanuotą teritorijos infrastruktūrą, o to pasekmė – dalies 
teritorijoje esančių želdinių pašalinimas <…> projektas realizuotas ir jis atitinka Detaliojo 
plano sprendinius <…> ginčo teritorijos medžiai kertami pagal patvirtintus detaliuosius 
planus ir želdynų kūrimo ir tvarkymo projektus, kas ginčo atveju ir buvo padaryta, todėl 
pareiškėjų argumentas, jog be pagrįstos būtinybės ženkliai blogina pertvarkomos teritorijos 
savybes, mažinant želdinių plotą, atmestinas kaip nepagrįstas, nes atsakovas laikėsi pastarųjų 
Taisyklių reikalavimų <…>”. 

25. Su tokiomis teismo išvadomis ir motyvais nėra pagrindo sutikti. 

26. Pažymėtina, kad Detaliojo plano sprendiniai Pareiškėjų teisių nepažeidžia. Todėl dėl 
detaliojo plano sprendinių nekilo ginčas, ir jie laikytini privalomais norminiais 
reikalavimais projektavimui. Būtent Projekto sprendiniai prieštarauja Detaliajam planui, 
todėl Byloje nebuvo pagrindo konstatuoti, kad projektas realizuotas ir jis atitinka Detaliojo 
plano sprendinius. 

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

Pažeistas DP nustatytas projektavimo etapiškumas 
28. 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. Nesilaikant šio Detaliojo plano sprendinio Projektas buvo parengtas be išsamios šiems 
kvartalams parengtos bendros vystymo vizijos ir programos, ir su tokiais sprendiniais 
visuomenė  nebuvo supažindinta. 

34. Tokiu būdu Projektas parengtas bei jo įgyvendinimui Leidimai išduoti nesilaikant 
Detaliajame plane nustatyto darbų etapiškumo, o tai sąlygoja Detaliojo plano pažeidimą. 
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Pažeistas DP nustatytas vertingų želdinių išsaugojimo prioritetas 
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. Tuo tarpu rengiant Projektą Detaliojo plano sprendinys - vertingų esamų želdinių 
išsaugojimas - net nebuvo įtrauktas kaip privalomas reikalavimas į projektavimo sąlygas. Tai 
lėmė atitinkamas projektavimo pasekmes: Projektas parengtas ne siekiant išsaugoti vertingus 
esamus želdinius, bet numatant iškirsti aktualioje teritorijoje augančius saugomus želdinius 
tik pagal inžinerinius kriterijus (galimą trukdymą suprojektuotam inžinerinių tinklų, 
automobilių stovėjimo vietų, žaidimo aikštelių, takų tinklui). Taip pažeistas Detaliojo plano 
sprendinys - vertingų esamų želdinių išsaugojimas. 

37. Taip pat pažeidžiant šį Detaliojo plano sprendinį atsisakyta atlikti privalomą želdinių būklės 
ekspertizę, kurios pagrindu būtų nustatyti išsaugotinų vertingų esamų želdinių prioritetai, net 
ir esant teisinėms sąlygoms tokios ekspertizės privalomumui (motyvai išdėstyti toliau). 

38. Be to, 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 didžioji gatvės medžių dauguma. 

39. Taip pažeistas Detaliojo plano sprendinys - pareiga išsaugoti vertingus esamus želdinius prie 
pagrindinių gatvių planuojamos apsauginių želdinių juostos tiek, kiek leidžia esami 
inžineriniai koridoriai, kad būtų sumažintas transporto keliamas triukšmas. 

Pažeistas DP nustatytas reikalavimas dėl vertingų želdinių būklės nustatymo 
bei reikalavimas dėl minimalaus želdynų ploto 
40. Skyrelyje “Želdiniai” nurodyta, kad „techninių projektų rengimo metu naujai suformuotuose 

sklypuose maksimaliai saugomi esami vertingi želdynai”. 
41. Taip pat nurodyta, kad “turi būti atlikta esamų medžių inventorizacija, nustatant jų būklę <…

> būtina nustatyti vertingus želdinius ir juos išsaugoti”.
42. Tačiau, kaip minėta, pažeidžiant ir šį Detaliojo plano sprendinį atsisakyta atlikti privalomą 

želdinių būklės ekspertizę, kurios pagrindu būtų nustatyti išsaugotinų vertingų esamų želdinių 
prioritetai, net ir esant teisinėms sąlygoms tokios ekspertizės privalomumui (motyvai išdėstyti 
toliau).

43. 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 %. 

44. Nagrinėjamu atveju pagal Projektą želdynų plotai nepagrįstai sumažinti. 
45. 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 buvo pridėtas teikiant ankstesnę apeliaciją: 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 - minimalų pagal Detalųjį planą reikalaujamą želdynų plotą. 
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46. Pagal Projektą jokia projektuojamo ploto dalis nebuvo „paversta” želdynų plotu, tačiau didelė 
dalis buvusių želdynų teritorijų yra paverstos automobilių stovėjimo aikštelėmis, vaikų ir 
sporto aikštelėmis ir kitokiais sprendiniais sumažinant buvusių želdynų teritoriją. 

47. Todėl Projekto sprendiniai, kuriais yra sumažintos želdynų teritorijos, prieštarauja ir šiems 
Detaliojo plano sprendiniais nustatytiems reikalavimams. 

Pažeisti DP nustatyti proporciniai reikalavimai dėl automobilių parkavimo poreikio 
48. 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. 

49. Pagal Projektą, kuris apima 14,6 ha teritoriją, kiemuose bendras suprojektuotų automobilių 
vietų skaičius yra 669 vietos. 

50. Pagal Detalųjį planą, kuris apima 36 ha teritoriją, bendras suprojektuotų automobilių vietų 
skaičius yra 983 vietos (žiūr. 1-3 Projekto aprašomųjų dalių 9.5.1. skyrius "Automobilių 
stovėjimo ir keleivių išlaipinimo aikštelės”). 

51. Tokiu būdu 2,5 karto mažesnei teritorijai pagal Projektą tenka maždaug 2/3 (669 iš 983) visų 
Detaliajame plane numatytų automobilių vietų. Likusiai Detaliojo plano 21,4 ha (36 ha - 14,6 
ha) teritorijai tenka tik 1/3 (314 iš 983) visų Detaliajame plane numatytų automobilių vietų. 

52. Projekte numatytas automobilių vietų skaičius akivaizdžiai neproporcingas Detaliajame 
plane numatytam automobilių vietų paskirstymui. 

53. Taigi Projekto sprendiniai dėl automobilių stovėjimo vietų kiemuose skaičiaus taip pat 
akivaizdžiai neatitinka Detaliojo plano sprendinių, o Projekte numatytas automobilių vietų 
skaičius 14,6 ha teritorijai lyginant su Detaliojo plano sprendiniais yra neproporcingai 
didelis ir suprojektuotas želdynų sąskaita. 

Pažeistas DP nustatytas reikalavimas dėl statinių be teisinės registracijos panaikinimo 
54. 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. Tokie Projekto sprendiniai taip pat prieštarauja Detaliojo 
plano sprendiniams. 

Pažeisti kiti DP nustatyti reikalavimai dėl gyventojų gerbūvio 
55. 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, pažeidžiant šiuos 
Detaliojo plano sprendinius, yra įrengtos nesilaikant privalomųjų želdynų tvarkymo 
režimo reikalavimų, t.y buvusių želdynų sąskaita. 

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

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

58. Taigi nagrinėjamu atveju būtent Projekto sprendiniai prieštarauja Detaliajam planui. 

59. Todėl Teismo motyvas, kad pagal Detaliojo plano ir Projekto sprendinius yra numatyta 
pašalinti dalį teritorijoje esančių medžių, kad Projektas realizuotas ir jis atitinka Detaliojo 
plano sprendinius, kad ginčo teritorijos medžiai kertami pagal patvirtintus detaliuosius 
planus ir želdynų kūrimo ir tvarkymo projektus, kas ginčo atveju ir buvo padaryta - yra 
nepagrįsti. 

Pažeisti projektavimo užduoties reikalavimai 
60. Iš Skundžiamo rašto Pareiškėjams tapo žinoma, kad Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos direktorius 2017-10-05 įsakymu Nr. AD1-2487 patvirtino statinio 
projektavimo užduotį, o jos pagrindu buvo parengtos viešojo pirkimo sąlygos ir paskelbtas 
Kompleksinio tikslinės teritorijos daugiabučių kiemų tvarkymo techninio projekto ir projekto 
vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo konkursas. 

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

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

63. Taigi vertinant Projektą būtina atsižvelgti ir į tai, kad jį rengiant nebuvo įvykdyti 
projektavimo užduotyje projektuotojams iškelti reikalavimai, susiję su želdynų tvarkymu: 
1) projektavimo sąlygose buvo nurodyta: performuoti želdynus, atkurti žaliąsias erdves 

(vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 19 strėlė. 4 p. parengti apželdinimo dalį), - tačiau 
želdynų pertvarkymo projektas atliktas nebuvo. 

2) projektavimo sąlygose buvo nurodyta: atlikti kraštovaizdinį erdvių formavimą, naujus 
augalus projektuoti minimaliai, įvertinti esamą padėtį užfiksuojant želdinius, - tačiau 
nebuvo atliktas joks kraštovaizdžio formavimas - vietoj to numatyta išpjauti saugomus 
želdinius, teritorijoje suprojektuojant daugiausia naujus želdinius, neįvertinus esamos 
padėties (kaip jau minėta, želdinių gyvybingumas yra įvertinamas atliekant želdinių 
būklės ekspertizę) ir neatlikus želdinių fiksavimo - II ir III teritorijų planuose netgi nėra 
užfiksuoti esami želdiniai, ir jie nėra parodyti kaip šalinami. 

64. Taigi rengiant Projektą nebuvo parengtas želdinių pertvarkymo projektas ir todėl 
nebuvo atsižvelgta į esamų saugotinų želdinių būklę, o Projekte atitinkamai nebuvo 
numatyta išsaugoti sveikus saugotinus želdinius - nors tokia prievolė kilo iš 
projektavimo užduoties. 

65. Tai pažeidė ir Želdinių įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatytus želdynų ir želdinių apsaugos 
ir tvarkymo organizavimo principus, ir Detaliojo plano sprendinius, ir Projekto projektavimo 
užduotį. 
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II 
Dėl pareiškėjų reikalavimo panaikinti Leidimus 

ir Skundžiamo sprendimo motyvų, kad Leidimų panaikinimas 
nesukurs Pareiškėjams teisinių pasekmių 

66. Skundžiamame sprendime teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju taip pat nustatyta, jog 
pagal ginčijamus Leidimus medžiai nukirsti, t. y. Leidimai realizuoti, iš esmės jokios 
pareiškėjų teisės nebūtų apginamos <…> nors pareiškėjai nurodo, jog patenkinus skundą 
atsiranda pareiga spręsti, ar su Projekto, kurį įgyvendinant galimai padaryta didelio masto 
žala aplinkai, susiję asmenys, pareigūnai, įstaigos ir įmonės turi būti patraukti teisinėn 
atsakomybėn, tačiau teismas pažymi, jog tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. 

67. Su tokiais teismo motyvais negalima sutikti. 

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

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

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

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

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

73. Projekto sprendiniai pažeidė Suinteresuotos visuomenės galimybę naudotis brandžiais 
želdiniais bei per daugelį metų susiformavusia kraštovaizdžio estetika, kuri buvo skirta 
viešajam interesui. 

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

75. Negali būti atsisakyta spręsti dėl neteisėto akto panaikinimo tik tuo pagrindu, kad juo sukeltos 
neigiamos subjektinės ar viešojo intereso pažeidimo pasekmės jau yra įvykusios, ir todėl 
Pareiškėjo teisės tariamai negali būti apgintos. Teismo priedermė yra teisingumo vykdymas, o 
teismo sprendimas yra teisingumo aktas. Be to, teismo sprendimas, kaip teisingumo aktas, 
yra asmens konstitucinės teisės į teismą ir teisingumą realizavimo išraiška ir rezultatas. 
Todėl neteisėto akto panaikinimas nepriklausomai nuo tokio sprendimo tiesioginių 
materialinių pasekmių dalyvauja teisingumo vykdymo procese tiek formuojant 
materialinės teisės aiškinimo praktiką, tiek sukuriant prielaidas teisinei atsakomybei už 
neteisėtus veiksmus, tiek formuojant visuotinę teisinės valstybės teisėtumo aplinką. 
Todėl ta aplinkybė, kad neteisėto akto sukeltos neigiamos pasekmės jau yra įvykusios, o tokio 
akto panaikinimas nesukels tiesioginių materialinių pasekmių pareiškėjui, dar nereiškia, kad 
tokiu sprendimu jokios pareiškėjo teisės nebus apginamos. Pareiškėjas be materialinių 
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interesų turi ir kitokius interesus, kurie lygiai taip pat yra pripažintini objektyviais. Tai 
dvasiniai-etiniai asmenų interesai, kurie realizuojami per asmenų pilietinį aktyvumą, 
teisingumo poreikį, psichologinį saugumą ir pan. 

76. Todėl Teismo motyvas, jog pagal ginčijamus Leidimus medžiai nukirsti, t.y. Leidimai 
realizuoti, iš esmės jokios pareiškėjų teisės nebūtų apginamos, tuo pagrindu atsisakant vertinti 
jų teisėtumą, o pripažinus juos neteisėtais - Leidimus panaikinti,  yra nepagrįstas ir neteisėtas. 

III 
Dėl Skundžiamo sprendimo motyvų, kad Suinteresuota visuomenė buvo informuota ir jai buvo 

sudarytos sąlygos dalyvauti svarstant ir priimant želdinių būklę keičiančius projektus, 
o Projektas atitinka Detalųjį planą bei Europos šalių miesto viešųjų erdvių projektavimo gerąją 

praktiką 

77. Skundžiamame sprendime teismas kaip savo vertinimą persakė Atsakovo motyvus 
nurodydamas, kad: teismo vertinimu, visuomenė nagrinėjamu atveju buvo informuota ir jai 
buvo sudarytos sąlygos dalyvauti svarstant ir priimant želdynų ir želdinių būklę keičiančius 
projektus <…> suinteresuotiems asmenims buvo sudarytos sąlygos išreikšti nuomonę ir teikti 
pasiūlymus <…> Suinteresuota visuomenė buvo supažindinta su Projektu <…> Projekto 
pristatyme dalyvavo ir Suinteresuota visuomenė, buvo atsakyta į jos klausimus <…> 
pristatymo metu buvo pasisakymų, vyko diskusijos su visuomene ir tai įrodo, kad informacija 
prieinama miesto bendruomenei, o suinteresuoti miestiečiai gali dalyvauti procese; klausimų 
ir pastabų dėl medžių šalinimo nebuvo. 

78. Tačiau toks aplinkybių išdėstymas yra nepagrįstas. 

79. Pristatant Projektą visuomenei buvo nurodyta, kad žalieji plotai nebus mažinami, o saugomi 
medžiai nebus kertami. 

80. Aplinkybę, kad Suinteresuota visuomenė nebuvo tinkamai informuota apie Projektą ir jo 
sprendinius, patvirtina faktas, kad pradėjus įgyvendinti Projektą kilo Suinteresuotos 
visuomenės nepasitenkinimas ir net socialinis konfliktas, kurio metu gyventojai surinko 
protesto parašus. 

81. Absoliuti dauguma gyventojų apie vykdomą Projektą sužinojo tik išvydę kertamus medžius 
savo kiemuose ir į tai tegalėjo reaguoti šaukdami, verdami ar piktindamiesi darbininkais, 
tačiau nieko negalėdami pakeisti. 

82. Kai kuriuose kiemuose Suinteresuotos visuomenės iniciatyva nedelsiant buvo surinkta apie 
90% gyventojų parašų, prieštaraujančių tokiems kirtimams. Tačiau net tada, kai masiniais 
parašų rinkimais Suinteresuota visuomenė aiškiai išreiškė prieštaravimą dėl Projekto 
sprendinių, į jos reikalavimus Atsakovas neatsižvelgė, medžių kirtimų nenutraukė ir 
Pareiškėjus privertė inicijuoti teisminį procesą. 

83. Todėl laikytina, kad įgyvendinant Projektą nebuvo užtikrintas tinkamas Suinteresuotos 
visuomenės informavimas apie aplinką keičiančius sprendimus, kaip tai numatyta Orhuso 
konvencijos nuostatose. 

84. Taip pat teismas Skundžiamame sprendime nurodo: „Skundžiamame sprendime taip pat 
pabrėžiama, jog rengiant techninio projekto sprendinius vadovautasi galiojančiais teritorijų 
planavimo dokumentais, Detaliuoju planu, Europos šalių miesto viešųjų erdvių projektavimo 
gerąja praktika ir principais”. 

85. Iš toliau sekančios išvados matyti, kad Teismas tokį Skundžiamo rašto turinį laikė pagrįstu. 
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86. Tačiau kaip matyti iš aukščiau pateiktos Detalaus plano sprendinių analizės su tokiu teiginiu 
nėra pagrindo sutikti. 

87. Priešingai, teiginys, kad rengiant techninio projekto sprendinius vadovautasi aukščiau 
nurodytais dokumentais, yra tik jokiais duomenimis nepagrįsta deklaracija, kadangi 
galiojantis teritorijų planavimo dokumentas - Detalusis planas - nenumatė nei masinio 
saugomų želdinių šalinimo galimybės, nei žaliųjų plotų mažinimo. 

88. Tuo tarpu Europos šalių miesto viešųjų erdvių projektavimo geroji praktika (į kurią duodama 
neapibrėžta nuoroda) yra siejama būtent su didesne visuomenės įtrauktimi į viešųjų erdvių 
formavimą bei būtinybe įsiklausyti į visuomenės poreikius. 

89. Tuo tarpu byloje pateikti duomenys ir faktai apie masinį gyventojų prieštaravimą 
Projekto sprendiniams naikinant želdinius ir Atsakovo nesiskaitymas su visuomenės 
interesais negali būti laikoma Europos šalių miesto viešųjų erdvių projektavimo gerąja 
praktika, ką Skundžiamu sprendimu netiesiogiai pripažino teismas. 

90. Šiuo aspektu visuomenės valia grindžiamas bei teisės normomis numatytas vienas iš Skundo 
reikalavimų - atlikti želdinių būklės ekspertizę - yra ne tik teisėtas reikalavimas, sukuriantis 
Atsakovo teisinę prievolę (apie tai pasisakyta atskirai), bet būtent atitinka Europos šalių 
miesto viešųjų erdvių projektavimo gerąją praktiką ir principus, kuriais Skundžiamame rašte 
rėmėsi Atsakovas. Priešingai, Atsakovo agresyvi Projekto įgyvendinimo praktika, sukėlusi 
socialinį konfliktą, masinį gyventojų parašų rinkimą bei teisminį procesą, niekaip nedera su 
Europos šalių miesto viešųjų erdvių projektavimo gerąja praktika ir principais. 

IV 
Dėl pareiškėjų reikalavimo panaikinti Skundžiamą raštą ir įpareigoti atlikti veiksmus 

ir Skundžiamo sprendimo motyvų, kad Skundžiamu raštu priimtas administracinis sprendimas 
atitinka VAI 8 str. reikalavimus 

91. Skundžiamame sprendime teismas nurodė, kad įvertinus Atsakovės 2020-05-04 rašto Nr. 
(31.1)-R52-253 (Skundžiamo rašto) turinį Viešojo administravimo įstatymo (akto redakcija, 
galiojusi nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 1 d. ) 8 straipsnio atitikties aspektu, 
akivaizdu, kad priimtas aktas pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų 
normomis, aiškiai suformuluotos nustatytos teisės ir pareigos bei nurodyta akto apskundimo 
tvarka, pasirašytas jį priėmusio viešojo administravimo subjekto vadovo, išspręsti visi 
2020-04-09 prašyme nurodyti prašymai; taigi, aktas atitinka Viešojo administravimo įstatymo 
8 straipsnyje numatytus reikalavimus ir dėl anksčiau šiame sprendime jau išdėstytų 
argumentų, kurių teismas nebekartoja, yra teisėtas bei pagrįstas; todėl nenustačius jo 
neteisėtumo pagrindų, nėra teisinio pagrindo jo naikinti. 

92. Su tokia teismo išvada taip pat nėra pagrindo sutikti. 

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

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

95. Būtina įvertinti, kad Skundžiamu raštu yra priimtas konkretus administracinis sprendimas - 
atsisakyti atlikti želdinių būklės ekspertizę. 

96. Todėl vertinant individualaus administracinio akto teisėtumą nepakanka įvertinti 
tiktai jo formą bei turinį VAĮ 8 straipsnio taikymo aspektu. 

97. Vertinant individualaus administracinio akto teisėtumą turi būti atsižvelgiama ir į tuos teisės 
aktus, kurie reguliuoja konkretų teisinį santykį, t.y. turėjo būti įvertinta, kokie ir kokia 
apimtimi yra teisiškai reikšmingi faktai bei kokios konkrečios materialinės teisės normos 
asmeniui gali sudaryti atitinkamas prielaidas bei sąlygas, kad būtų sukurtos, panaikintos ar 
pakeistos asmens subjektinės teisės tam tikruose teisiniuose santykiuose. 

98. Be prašymo panaikinti Leidimus skunde buvo išdėstyti savarankiški tokie reikalavimai: 
3. Panaikinti atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2020-05-04 raštą Nr. 

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

4. Įpareigoti atsakovą Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją: 
4.1. atlikti želdinių būklės ekspertizę dėl pertvarkomų želdinių pagal Kompleksinį tikslinės 

teritorijos daugiabučių kiemų tvarkymo projektą; 
4.2. priimti sprendimą dėl projekto koregavimo pagal želdinių būklės ekspertizės 

rezultatus nemažinant želdynų ploto. 
99. Teismas nurodė, kad netenkinus pareiškėjų skundo reikalavimo panaikinti ginčijamus 

administracinius aktus, dėl aukščiau sprendime išdėstytų argumentų netenkinamas ir 
reiškiamas išvestinis skundo reikalavimas - įpareigoti atsakovą Klaipėdos miesto 
savivaldybės administraciją atlikti želdinių būklės ekspertizę ir priimti sprendimą dėl projekto 
koregavimo pagal želdinių būklės ekspertizės rezultatus nemažinant želdynų ploto. 

100. Kaip matyti, šiuos reikalavimus teismas laikė išvestiniais, todėl papildomai nemotyvavo. 
101. Tačiau net ir su tokia teismo pozicija dėl konkrečių reikalavimų pripažinimo išvestiniais nėra 

pagrindo sutikti. 

102. Skundo reikalavimas įpareigoti atsakovą Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją 
atlikti želdinių būklės ekspertizę dėl pertvarkomų želdinių pagal Projektą teisiškai yra susijęs 
su reikalavimu panaikinti Skundžiamą raštą, tačiau jis nėra išvestinis. 

103. Priešingai - tokio reikalavimo teisinis pagrįstumas lemia Skundžiamo rašto ir juo priimto 
administracinio sprendimo neteisėtumą. Todėl privalomos želdinių būklės ekspertizės 
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teisinių santykių analizė sudaro esminę Skundo teisinių pagrindų dalį, tačiau teismas 
Skundžiamame sprendime dėl šio teisinio pagrindo nieko nepasisakė. 

104. Atmesdamas tiek reikalavimą dėl Skundžiamo rašto panaikinimo, tiek dėl privalomos 
želdinių būklės ekspertizės skyrimo, teismas nurodė į aukščiau Skundžiamame sprendime 
išdėstytus argumentus, tai pagrįsdamas taip: „aktas atitinka Viešojo administravimo įstatymo 
8 straipsnyje numatytus reikalavimus ir dėl anksčiau šiame sprendime jau išdėstytų 
argumentų, kurių teismas nebekartoja, yra teisėtas bei pagrįstas”. 

105. Tačiau dėl Skunde išdėstytų išsamių teisinių motyvų bei faktinių prielaidų, lemiančių 
želdinių būklės ekspertizės privalomumą, teismas Skundžiamame sprendime nieko 
nepasisakė.  

106. Teismas Skundžiamame sprendime tik pakartojo Atsakovo Skundžiamame rašte nurodytą 
informaciją inter alia tai, kad atsakovas laikosi pozicijos, kad nėra teisinio pagrindo atlikti 
numatytų šalinti želdinių būklės ekspertizės. 

107. Tačiau niekur Skundžiamame sprendime teismas nemotyvavo, kodėl reikalavimas - 
atlikti numatytų šalinti želdinių būklės ekspertizę, kai tam yra įvykdytos visos teisės 
normose nustatytos sąlygos - yra nepagrįstas ir atmestinas ir kodėl tokia Atsakovo 
pozicija, kad nėra teisinio pagrindo atlikti numatytų šalinti želdinių būklės ekspertizės - 
laikytina pagrįsta ir teisėta. 

108. Todėl, nors Skundžiamas sprendimas šioje dalyje inter alia laikytinas nemotyvuotu, 
papildomai išdėstytini ir motyvai, kurie pagrindžia Pareiškėjų reikalavimo - atlikti želdinių 
būklės ekspertizę - pagrįstumą ir teisėtumą, o esant tokiam pagrindui - ir Skundžiamo rašto, 
ir Skundžiamo sprendimo nepagrįstumą bei neteisėtumą. 

109. Taigi, Skundžiamas raštas negali būti vertinamas vien Viešojo administravimo įstatymo 8 
straipsnyje nustatyto reguliavimo aspektu, kadangi Skundžiamu raštu yra priimtas 
administracinis sprendimas, kuriuo faktiškai atsisakyta patenkinti reikalavimą atlikti 
privalomą želdinių būklės ekspertizę. 

110. Toks administracinis sprendimas yra vertintinas ne tik Viešojo administravimo įstatymo 8 
straipsnio taikymo aspektu, bet ir tų teisės normų, kurios tiesiogiai reglamentuoja želdinių 
būklės ekspertizės atlikimo privalomumą. 

111. Pagal tuo metu aktualią Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo (patvirtintas Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673) (toliau - 
Aprašas) redakciją Aprašas reglamentuoja želdinių būklės ekspertizės atlikimo nuostatas. 
Apraše nurodyta, kad želdinių būklės ekspertizė, tai želdinių ekologinės ir estetinės būklės 
tyrimas ir vertinimas (Aprašo 2 p.). 

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

113. Nagrinėjamu atveju želdinių būklės ekspertizė privalėjo būti atlikta pagal abi aukščiau 
nurodytas teisės normas. 

114. Remdamasis gyventojų prašymais pareiškėjas VIG Fondas parengė atitinkamą pareiškimo 
šabloną, kuris buvo adresuotas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, Vyriausybės 
atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybai, LR Aplinkos ministerijai, LR AM Klaipėdos regiono 
aplinkos apsaugos departamentui. Šio pareiškimo kopijos gavėju buvo nurodytas ir VIG 
Fondas. 
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115. Šiuo pareiškimu asmenys iš esmės išsakė tuos pačius prašymus kaip ir VIG Fondo 
2020-04-09 Prašyme, tačiau teisiškai svarbus nagrinėjamu atveju prašymas - atlikti numatytų 
šalinti želdinių būklės ekspertizę. 

116. Per trumpą laikotarpį VIG Fondas, kaip minėto pareiškimo kopijos gavėjas, gavo 132 
asmenų užpildytus pareiškimus. Gavėjų adresatuose yra nurodyti taip pat ir kiti gavėjai, inter 
alia Atsakovas, bei jų oficialūs elektroniniai adresai. Todėl pareiškimai negalėjo nepasiekti 
Atsakovo, ir dėl šio fakto su Atsakovu ginčas nekilo. 

117. Skundžiamame rašte Atsakovas lakoniškai nurodė, kad kai kurie parašai jam kelia pagrįstų 
abejonių dėl jų teisėtumo arba kad kai kurie pasirašę asmenys negyvena aktualioje 
teritorijoje. Tačiau pažymėtina, kad pasirašančiųjų asmenų gyvenamoji vieta pagal Aprašo 
3.3. punktą nėra aktuali aplinkybė, ir toks teisinis reguliavimas atitinka Orhuso konvencijos 
dvasią. Be to, net ir išsakęs abejones dėl kai kurių parašų teisėtumo, Atsakovas nesiėmė jų 
patikrinti ir neginčijo tinkamai pasirašytų gyventojų pareiškimų skaičiaus - toks motyvas 
niekada nebuvo išsakytas. 

118. Todėl atsižvelgiant į aplinkybę, kad prašymą atlikti numatytų šalinti želdinių būklės 
ekspertizę raštu išreiškė daugiau negu 100 asmenų, tokia ekspertizė tapo privaloma 
remiantis Aprašo 3.3 punktu. 

119. Nagrinėjamu atveju želdinių būklės ekspertizė privalėjo būti atlikta ir pagal kitą teisės 
normą, net ir nesant suinteresuotos visuomenės reikalavimui. 

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

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

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

123. Tuo tarpu Skundžiamame rašte Atsakovas nurodė, kad numatomos tvarkyti teritorijos 
želdynų plotas Rumpiškės kvartale nėra didesnis nei 1 ha, o tai neatitinka faktinių Projekto 
duomenų. 

124. Melagingų duomenų pateikimas Skundžiamame rašte šį raštą daro naikintinu ir Viešojo 
administravimo įstatymo 8 straipsnio aspektu, tačiau savarankiškai neteisėtumo vertinimui 
išlieka aktualus ir privalomos želdinių būklės ekspertizės klausimas. 

125. Remiantis Aprašo nuostatomis Leidimas medžiams kirsti neišduodamas, jeigu vadovaujantis 
Želdynų įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi, nebuvo atlikta želdinių būklės ekspertizė (19.5. 
punktas). 

126. Tačiau nagrinėjamu atveju Leidimai medžiams kirsti buvo išduoti pažeidžiant Aprašo 
19.5. punkto reikalavimus, ir tai yra savarankiškas pagrindas Leidimams panaikinti. 

V 
Dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo panaikinimo 
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127. Skundžiamame sprendime teismas nurodė, kad įvertinus tai, kad nagrinėjamoje byloje 
pareiškėjų skundas ir patikslintas skundas atmetamas kaip nepagrįstas, 2020-12-14 
nutartimi taikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės panaikinamos. 

128. Skundžiamas sprendimas šioje dalyje yra neteisėtas.   
129. Ginčo šalys, derybų metu siekdamos pataisyti kai kuriuos projektinius sprendinius, 

2021-07-20 sudarė taikos sutartį, kuria išsprendė darbų pagal projektą užbaigimo galimybę, 
susitardamos dėl Regionų apygardos administracinio teismo 2020-12-14 nutartimi taikytų 
reikalavimo užtikrinimo priemonių panaikinimo. 

130. Todėl Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021-07-28 nutartimi patenkino 
2021-07-26 Pareiškėjų prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės panaikinimo ir 
Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2020-12-14 nutartimi pritaikytą 
reikalavimo užtikrinimo priemonę panaikino. 

131. Pakartotinis jau negaliojančios nutarties panaikinimas negali būti laikomas teisėtu, todėl 
Skundžiamas sprendimas šioje dalyje yra naikintinas. 

132. Deja ši aplinkybė tik patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas labai paviršutiniškai 
susipažino su bylos medžiaga, jeigu ėmėsi pakartotinai naikinti jau LVAT 2021-07-28 
nutartimi panaikintą RUP. 

 Dėl išdėstytų motyvų ir vadovaujantis ABTĮ 144 str. 1 dalies 2 punktu  p r a š a u : 
1. Panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo 2022-02-23 sprendimą ir priimti 

naują sprendimą - skundą patenkinti. 
2. Priimti atskirąją nutartį dėl pareigūnų, institucijų, įmonių bei asmenų galimų teisės 

pažeidimų apie tai pranešant prokuratūrai ir Aplinkos ministerijai dėl galimai didelio 
masto žalos padarymo ir jo išieškojimo ginant viešąjį interesą. 

3. Priteisti bylinėjimosi išlaidas. 

Priede: Žyminio mokesčio dokumentas. 

ADVOKATAS SAULIUS DAMBRAUSKAS

 15

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


