
TAIKOS SUTARTIS 

2021 m. liepos 20 d. 
Klaipėda, Kaunas 

1. Regionų apygardos administracinio teismas (Klaipėdos rūmai) išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjų - Viešojo intereso gynimo fondo, asociacijos “Klaipėdos Žalieji”, Ritos 
Simanauskienės ir Dmitrijaus Žoludevo  (toliau - Pareiškėjai) patikslintą skundą atsakovei 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai (toliau - Atsakovas), 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. Pagal Preiškėjų apeliacinį skundą skundą byla nagrinėjama apeliacine tvarka Lietuvos 
Vyriausiajame administraciniame teisme, administracinės bylos numeris eA-2757-602/2021. 

3. Pirmosios instancijos teismas 2020-12-14 nutartimi pagal Pareiškėjų prašymą pritaikė 
reikalavimo užtikrinimo priemonę ir nutarė uždrausti 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, iki bus priimtas ir įsigalios galutinis sprendimas šioje 
administracinėje byloje. Apeliacinės instancijos teismas šią nutartį paliko galioti. 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

4. Ginčo šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983-6.986 
straipsniuose nustatytomis teisės normomis, šia Taikos sutartimi tarpusavio nuolaidomis 
išsprendžia darbų pagal Projektą užbaigimo galimybę, susitardamos dėl Regionų 
apygardos administracinio teismo (Klaipėdos rūmai) 2020-12-14 nutartimi taikytų 
reikalavimo užtikrinimo priemonių panaikinimo, nagrinėjamoje administracinėje byloje 
teisminio proceso numeris 3-63-3-00618-2020-4 (toliau - Byla) pagal Pareiškėjų skundą 
Atsakovui. 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

5. Atsakovas	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įsipareigoja: 
5.1.Atsižvelgiant į gyvenamojo namo Taikos pr. 7 gyventojų 2021-03-08 Klaipėdos miesto  

savivaldybei pateiktą balsavimo raštu Protokolą (protokolo registro Nr. RS7- 3108, 
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pranešimo registro Nr. RS7 – 1166) pakeisti Projekto sprendinį, kuriame buvo numatyta 
greta gyvenamojo namo (tarp gyvenamojo namo ir parduotuvės „Norfa”) įrengti 
automobilių pravažiavimą ir automobilių parkavimo vietas bei panaikinti žaliąją zoną ir 
joje augančius želdinius, ir šioje vietoje atnaujinti esamus pėsčiųjų takus (pakeičiant 
dangą) paliekant žaliąją zoną bei išsaugant joje augančius želdinius pagal priedą Nr. 1. 

5.2.Pakeisti Projekto sprendinį, kuriuo numatyta greta gyvenamųjų namų Taikos pr. 7, 9, 11 
įrengti tris vaikų žaidimų aikšteles, - šių sprendinių atsisakyti ir vaikų žaidimų aikštelių 
neįrenginėti. 

5.3.Pakeisti projekto sprendinius išsaugant brandžius medžius: 
- Projekte pažymėti šiais numeriais: 156, 167, 187, 193, 195, 201, 221, 227; 
- Sausio 15-osios g. 15 namo kieme - liepą prie planuojamos vaikų žaidimo 

aikštelės (Projekte pažymėta 30 numeriu); 
- medžius apsauginėje juostoje ties Taikos pr. iki Sausio 15-osios g. pažymėtus 

numeriais 184, 183, 182, 178, 177, 173, 174; 
- medį, augantį prie požeminių atliekų konteinerio (Taikos pr. 9 namo kieme), kuris 

pažymėtas numeriu 206. 
5.4.Persodinimo būdu perkelti šiuos medžius bei krūmus: 

- prie Taikos g. 9 namo pirmos laiptinės -  mažalapė liepa pažymėta numeriu 212 
(vienkamienė, auganti arčiausiai šaligatvio); 

- Taikos g. 13 namo kieme - paprastasis šermukšnis pažymėtinas numeriu 138; 
- krūmus kiemuose ties gyvenamaisiais namais Taikos pr. 7, 9, 11,13 ir Sausio 15-

osios g. 13 ir 15 perkelti į kitas vietas toje pačioje teritorijoje arba šiuos krūmus 
integruoti Projekte paliekant juos esamose augimo vietose (priedas Nr. 1). 

5.5.Pasodinti Projekte numatytą želdinių kiekį užtikrinant jų prigijimą, o taip pat trejų metų 
priežiūrą bei gerbūvį. 

5.6.Pasibaigus nustatytam želdinių priežiūros laikotarpiui, tačiau ne daugiau negu po 
penkerių metų laikotarpio nuo šio susitarimo pasirašymo, parengti Teritorijos želdyno 
koregavimo projektą pagal bendruomenės pasiūlymus užtikrinant Suinteresuotos 
visuomenės (pagal AAĮ definiciją) dalyvavimą nuo pirminių projekto rengimo stadijų, į 
projekto rengimą įtraukiant Suinteresuotos visuomenės pasitikėjimą turinčius 
kraštovaizdžio bei apželdinimo specialistus (dendrologus ir/arba arboristus) bei 
finansuojant projektavimo ir apželdinimo darbus; arba pritarti analogiškai 
Suinteresuotos visuomenės  projektinei iniciatyvai užtikrinant apželdinimo koregavimo 
projekto parengimo bei įgyvendinimo finansavimą. Šio įsipareigojimo realizavimui 
Suinteresuotos visuomenės atstovais bei kontaktiniais asmenimis pripažįstami 
pareiškėjai asociacija “Klaipėdos Žalieji” ir Rita Simanauskienė. 

5.7.Užtikrinant įsipareigojimų įgyvendinimą įtraukti pareiškėją asociaciją “Klaipėdos 
Žalieji” ir pareiškėją Ritą Simanauskienę į darbų pagal Projektą priėmimo komisijos 
sudėtį. 

6. Nagrinėjamoje Byloje pasirašius Taikos sutartį Pareiškėjai įsipareigoja nedelsiant pateikti 
prašymą teismui panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo (Klaipėdos rūmų) 
2020-12-14 nutartimi taikytas reikalavimo užtikrinimo priemones; atsakovo	Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijos įsipareigojimai pagal Sutarties 5 punktą atsiranda tik įsigaliojus 
teismo nutarčiai dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių panaikinimo. 



7. Šalys pripažįsta, kad šia Sutartimi siekia išspręsti reikalavimo užtikrinimo priemonių 
panaikinimą Byloje, todėl ši Sutartis negali būti aiškinama ar suprantama, kaip ginčo 
išsprendimas pagal Byloje keliamus reikalavimus ar toks susitarimas, dėl kurio Bylos 
išsprendimas prarastų teisinę prasmę ar panaikintų teisines pasekmes, kurios galėtų kilti, jeigu 
Teismas patenkintų Pareiškėjų apeliacinį skundą bei patenkintų Skundo reikalavimus Byloje. 

8. Šalys sutinka, kad Laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimas būtų išspręstas 
rašytinio proceso tvarka. 

III. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI 

Pagal atstovavimo sutartį atstovaudamas 
Pareiškėjams advokatas Saulius Dambrauskas 

                   (vardas, pavardė, parašas)                 (vardas, pavardė, parašas)



Suderinti medžiai išsaugojimui: 
1. 156 
2. 167 
3. 187  
4. 193 
5. 195 
6. 196 ar įmanoma toje vietoje susiaurinti pravažiavimą? 
7. 201 
8. 221 
9. 227 

30 nr. prie Sausio g. 15 15 namo liepa prie vaikų žaidimo a. 

Prašome perkelti želdinius: 
7 namas 
Planuojant tvarkyti kelią, ne tik tarp namo ir želdinių juostos, bet ir už žalios zonos 
(pievos) kartu su šaligatviu, želdinius nuotraukoje (3 Erškėtrožių krūmai+ klevas) 
palikite arba perkelkite. 

 

 



  

Ties Taikos Karalienės bažnyčios tvora 
 išsaugoti želdinius 

 

Klausimas: Šalia Taikos pr. 7 namo yra 
apželdintas kampas. Ar jis bus naikinamas?



 
Už Taikos pr. 7 namo išsaugoti krūmus  

Prie Taikos pr. 9 namo pirmos laiptinės liepa 
– persodinti 

 

 

Prie Taikos pr. 9 namo kieme išsaugoti ar komponuojant persodinti 5 -6 alyvų krūmus 





 

Už Taikos pr. 9 namo: 

Išsaugoti perkeliant įdomesnius gyventojų sodintus augalus. Taip bent gyventojams 
bus parodyta pagarba. 

 



 

Taikos pr. 11 namo kiemas: 

Perkelti krūmus (6) bei kampe esančius, 2 alyvas 

 



 

Taikos pr. 13 namo kiemas: Putiną, šermukšnį, alyvas ir kitus krūmus persodinti 



 

 

Prie Sausio g.15 13 namo nėra želdinių. Galima dalį perkelti  į šią teritoriją. Želdinius 
šalia pėsčiųjų tako, vedančio nuo Sausio g.15 13 namo link Taikos pr. 13, išsaugoti. 
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