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KLAIPĖDOS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS 

 

S P R E N D I M A S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

 

2016 m. balandžio 11 d. 

Klaipėda 

 

Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Remigijaus 

Armino, Dalios Gumuliauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Aušrelės Mažrimienės,  

sekretoriaujant Živilei Račkauskienei,  

dalyvaujant pareiškėjo medžiotojų klubo „Medžiotojų ragas“ atstovams Erlandui Vaičekauskui bei 

advokatui Algimantui Šindeikiui,  

atsakovo Šilalės rajono savivaldybės administracijos sudarytos komisijos medžioklės plotų vienetams 

sudaryti ir jų riboms pakeisti atstovui Algimantui Olendrai, 

atsakovo Šilalės rajono savivaldybės administracijos atstovei Silvai Paulikienei, 

trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Šilalės skyriaus „Medvėgalio“ 

medžiotojų būrelio atstovui advokatui Donatui Petrauskui, 

2016 m. kovo 22 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo medžiotojų 

klubo „Medžiotojų ragas“ patikslintą skundą atsakovams Šilalės rajono savivaldybės administracijai ir 

Komisijai medžioklės plotų vienetams sudaryti ir jų riboms pakeisti, sudarytai Šilalės rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu, trečiajam  suinteresuotam asmeniui Lietuvos medžiotojų ir žvejų 

draugijos Šilalės skyriaus „Medvėgalio“ medžiotojų būreliui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo 

atlikti veiksmus. 

 

< ... > 

 

Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo 44-45 straipsniais, 85 straipsnio 5 dalimi, 86-87 straipsniais, 88 

straipsnio 1 punktu 

n u s p r e n d ž i a: 
Pareiškėjo medžiotojų klubo „Medžiotojų ragas“ patikslintą skundą atmesti kaip nepagrįstą. 

Trečiajam suinteresuotam asmeniui „Medvėgalio“ medžiotojų būreliui (juridinio asmens kodas 

176640744) iš pareiškėjo medžiotojų klubo „Medžiotojų ragas“ (juridinio asmens kodas 302518998) 

priteisti 1217,07 Eur (tūkstantį du šimtus septyniolika eurų ir 7 centus) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.  

Kitoje dalyje trečiojo suinteresuoto asmens prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti kaip 

nepagrįstą.  

Prašymą dėl 968 Eur išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą priteisimo palikti 

nenagrinėtu.  

Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam 

administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą 

arba tiesiogiai – apeliacinės instancijos teismui.  

 

 

Teisėjai                     Remigijus Arminas 



 

                                                                                                            Dalia Gumuliauskienė 

 

                                                                                                            Aušrelė Mažrimienė 

 

 


