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 Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmuose yra nagrinėjama 
administracinė byla Nr. eI2-9781-780/2021. 
 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 19 straipsniu, kai yra 
pagrindas manyti, kad buvo pažeistas šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytas viešasis 
interesas, Lietuvos Respublikos architektų rūmai dėl viešojo intereso gynimo turi teisę kreiptis į 
teismą. AĮ 3 straipsnio 2 dalyje inter alia nustatyta, kad viešasis interesas vykdant architektų 
veiklą apima: statinių derinimą prie aplinkos, gamtinio ir urbanistinio kraštovaizdžio 
puoselėjimą, nekilnojamojo architektūrinio, urbanistinio ir etnokultūrinio paveldo išsaugojimą 
(AĮ 3 str. 2 d. 2 punktas); visuomeninių, valstybės, savivaldybių bendruomenių ir privačių interesų 
derinimą, pagrįstą objektyviais asmenų, jų grupių, valstybės ir savivaldybių institucijų ir 
savivaldybių bendruomenių poreikiais (AĮ 3 str. 2 d. 3 punktas). 
 Turimais duomenimis byloje yra sprendžiamas ginčas dėl paveldosauginių reikalavimų  
bei taikytų administracinių priemonių pagrįstumo siekiant pakeisti Kauno Senamiesčio akmeninį 
grindinį, kuris yra pripažintas saugoma vertybe. Todėl pripažintina, kad yra pagrindas manyti, jog 
gali būti pažeistas Architektūros įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytas viešasis interesas. 
 Todėl byloje Pareiškėjas trauktinas trečiuoju suinteresuotu asmeniu. 

Pareiškėjo, kuris trauktinas trečiuoju 
suinteresuotu asmeniu, atstovas: 
advokatas Saulius Dambrauskas 
Vytauto pr.95, LT-44239 Kaunas 
Tel. (8-37)321646, 868618325. 

Pareiškėjas, kuris trauktinas trečiuoju 
suinteresuotu asmeniu: 
Asociacija „Lietuvos architektų rūmai” 
į.k. 301111540 Kalvarijų g.1, Vilnius
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Viešojo intereso gynimo fondas, įmonės kodas 136031739, K.Donelaičio g.1, 44239 Kaunas vigfondas.lt

SAULIAUS  DAMBRAUSKO
ADVOKATO KONTORA

http://www.vigfondas.lt


 Vadovaujantis išdėstytais motyvais prašau asociaciją „Lietuvos architektų rūmai" 
į.k. 301111540 įtraukti Byloje trečiuoju suinteresuotu asmeniu ir jų atstovui suteikti prieigą 
prie elektroninės bylos. 

Priede: 
Atstovavimo sutartis. 

ADVOKATAS SAULIUS DAMBRAUSKAS
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