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KAUNO APYLINKĖS TEISMAS 

N U T A R T I S 

2020 m. gegužės 18 d. 
Kaunas 

Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vida Agurkienė, 
rašytinio proceso tvarka sprendė ieškovo Viešojo intereso gynimo fondo prašymo dėl 

skubaus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo atsakovėms Klaipėdos 
miesto savivaldybės administracijai, mažajai bendrijai „Arbora LT“, priėmimo klausimą.  

Teismas 

n u s t a t ė :  

Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose 2020 m. gegužės 14 d. gautas ieškovo Viešojo 
intereso gynimo fondo prašymo dėl skubaus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio 
pareiškimo.    

Prašymą atsisakytina priimti. 

Ieškovas prašyme nurodė, kad atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 
Klaipėdos mieste pradėjo įgyvendinti Kompleksinį tikslinės teritorijos daugiabučių kiemų tvarkymo 
projektą. Šio projekto įgyvendinimui pradėti pjauti sveiki brandūs medžiai. Nurodytų darbų 
atlikimui atsakovė 2020-04-29 išdavė Leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar 
kitokio pašalinimo genėjimo darbams Nr. AP2-71. Ieškovo nuomone, nurodytas leidimas yra 
nepagrįstas ir neteisėtas, todėl yra ruošiamas ieškinys, kuriame bus reiškiami reikalavimai dėl 
Leidimo panaikinimo ir prevencinis reikalavimas dėl galimos žalos užkardymo. 

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 147 straipsnio 3 dalyje 
numatyta, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo yra 
paduodamas teismui, kuris pagal teismingumo taisykles turi nagrinėti patį ieškinį. 

ABTĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 p. punkte įtvirtinta, kad administraciniai teismai sprendžia 
bylas dėl norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė teritoriniai ar savivaldybių administravimo 
subjektai, teisėtumo. Kadangi iš prašymo matyti, kad ieškovas reikš ieškinį dėl Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijos priimto leidimo, teismas sprendžia, kad reiškiamas ieškinys bus 
neteismingas bendrosios kompetencijos teismui, o teismingas administraciniam teismui.  

Be to, kaip matyti iš prašymo, ieškovo ieškinyje bus reiškiamas ir prevencinis reikalavimas 
dėl žalos.  Civilinio Kodekso  6.271 straipsnis nustato deliktinės atsakomybės atvejį, kai žala 
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atlyginama dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų. Pagal šio straipsnio 4 dalį valstybės ar 
savivaldybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai 
neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti. Kaip matyti iš 
prašymo, atsakovės pareigą atlyginti žalą ieškovas grįs išimtinai viešosios teisės normomis, 
įtvirtintomis Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo, Želdynų įstatymo, Klaipėdos rajono 
želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių nuostatomis, taigi iš esmės remsis CK 6.271 str., nors 
tiesiogiai jo ir nenurodo, spręstina, kad ieškovas, pasirinko Savivaldybę atsakove dėl to, kad ji 
neveikė taip, kaip ieškovas mano, kad turėjo elgtis. Taigi, nagrinėjamu atveju ginčas bus keliamas 
dėl viešojo administravimo subjekto viešojo administravimo srityje galimai padarytos žalos 
atlyginimo. ABTĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 p. punkte įtvirtinta, kad administraciniai teismai sprendžia 
bylas dėl žalos, atsiradusios dėl valstybinio administravimo subjektų ir savivaldybių 
administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Civilinio kodekso 6.271 straipsnis). Taigi, 
byla bus teisminga administraciniam teismui. 

Atsižvelgiant į nurodytas teisės normas, prašymą atsisakytina priimti kaip neteismingą 
Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams (CPK 31 straipsnio 1 dalis, 137 straipsnio 2 dalies 2 
punktas).  

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 
dalies 2 punktu,  290–291 straipsniais,  

n u t a r i a :  

atsisakyti priimti ieškovo Viešojo intereso gynimo fondo prašymą dėl skubaus laikinųjų 
apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo atsakovėms Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijai, mažajai bendrijai „Arbora LT“. 

Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama 
Kauno apygardos teismui, padavus atskirąjį skundą Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose. 

Teisėja                           Vida Agurkienė 


