
 

Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 

PRAŠYMAS 
DĖL TEISMO TAIKYTOS REIKALAVIMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS 

PANAIKINIMO 
(Administracinėje byloje Nr. eA-2757-602/2021) 

2021 m. liepos 26 d. 
Kaunas 

1. Prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės (toliau - RUP) panaikinimo teikia RUP 
inicijavusi šalis. 

2. 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 

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

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



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. 

3. Pagal Preiškėjų apeliacinį skundą byla nagrinėjama apeliacine tvarka Lietuvos Vyriausiajame 
administraciniame teisme, administracinės bylos numeris eA-2757-602/2021. 

4. Pirmosios instancijos teismas pagal Pareiškėjų prašymą 2020-12-14 nutartimi 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. 

5. Apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo nutartį dėl RUP paliko galioti. 
6. Apeliacinio proceso metu ginčo šalys pravedė konstruktyvias derybas, siekdamos pakoreguoti 

kai kuriuos projektinius sprendinius taip, kad tai leistų užbaigti Projekto darbus, ir 
2021-07-20 sudarė civilinę taikos sutartį (toliau - Civilinė taikos sutartis). Ginčo šalys, 
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983-6.986 straipsniuose 
nustatytomis teisės normomis, Civiline taikos sutartimi tarpusavio nuolaidomis išsprendė 
darbų pagal Projektą užbaigimo galimybę, susitardamos dėl Regionų apygardos 
administracinio teismo (Klaipėdos rūmai) 2020-12-14 nutartimi taikytų reikalavimo 
užtikrinimo priemonių panaikinimo. 

7. Remiantis Civiline taikos sutartimi Šalys pripažįsta, kad 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. Todėl Sutarties pasirašymas Šalims aiškiai aptarus susitarimo objektą 
nėra pagrindas Bylai nutraukti. 

8. Vadovaujantis ABTĮ 70 straipsnio 6 dalimi RUP gali būti pakeistos arba panaikinamos 
teismo, nagrinėjančio bylą iš esmės, proceso dalyvių šiam teismui pateiktu pagrįstu prašymu. 

9. Vadovaujantis ABTĮ 70 straipsnio 4 dalimi prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo teisėjas arba 
teismas išnagrinėja ne vėliau, kaip per tris darbo dienas po jo gavimo. 

 Dėl išdėstytų motyvų ir vadovaujantis ABTĮ 70 str. 4 bei 6 dalimis  prašau: 
panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo 2020-12-14 nutartimi pagal 
Pareiškėjų prašymą pritaikytą reikalavimo užtikrinimo priemonę ir šį prašymą išnagrinėti 
ne vėliau kaip per tris darbo dienas po jo gavimo. 

ADVOKATAS SAULIUS DAMBRAUSKAS

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


