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Kopija
Mažeikių rajono savivaldybės merui
TEIKIMAS
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2020 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-204
„DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS
TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“
Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. kovo 23 d. priėmė Lietuvos Respublikos želdynų
įstatymo Nr. X-1241 pakeitimo įstatymą Nr. XIV-199 (TAR, 2021-04-08, Nr. 2021-07437; toliau –
Pakeitimo įstatymas), kurio 1 straipsniu pakeitė ir išdėstė nauja redakcija Lietuvos Respublikos
želdynų įstatymą (toliau – Įstatymas; ŽĮ). Įstatymo 5 straipsnyje bei su jo įgyvendinimu
susijusiuose poįstatyminiuose teisės aktuose buvo nustatyta savivaldybių institucijų kompetencija
želdynų ir želdinių valdymo srityje. Pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad
Įstatymas įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d. To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad savivaldybių
institucijos iki 2021 m. spalio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
Vyriausybės atstovas Šiaulių ir Telšių apskrityse 2022 m. sausio 20 d. raštu Nr. S5-12(5.16E)
„Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo įgyvendinimo“ Mažeikių rajono savivaldybės mero
(toliau – Meras) paprašė pateikti savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo patvirtintos savivaldybės
Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės.
Meras 2022 m. vasario 1 d. raštu Nr. (2.21.E)R8-380 „Dėl informacijos pateikimo“ pateikė
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą Nr. T1-204 „Dėl
Mažeikių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (toliau –
Sprendimas), kurio 1 punktu buvo patvirtintos Mažeikių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių
apsaugos taisyklės (toliau – Taisyklės).
Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka
atlikus Mažeikių rajono savivaldybės administracinę priežiūrą, nustatyta, kad iki šiol Sprendimas
nebuvo pakeistas.
Konstatuotina, kad Sprendimas ir jo 1 punktu patvirtintos Taisyklės nebeatitinka šiuo metu
galiojančio teisinio reguliavimo:
1) Sprendimo preambulėje nurodyti teisės aktai, kuriais remiantis buvo priimtas Sprendimas,
yra pakeisti arba nebegalioja ir šiuo metu reglamentuoja kitus teisinius santykius nei Sprendimo
priėmimo dieną. Toks teisinis reguliavimas prieštarauja Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų
įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punktui, nurodančiam, kad teisėkūroje turi būti vadovaujamasi
sistemiškumo principu, reiškiančiu, kad teisės normos turi derėti tarpusavyje, žemesnės teisinės
galios teisės aktai neturi prieštarauti aukštesnės teisinės galios teisės aktams <...>;
2) Sprendimo 1 punktu patvirtintos Taisyklės taip pat nebeatitinka teisinio reguliavimo,
nustatyto naujos redakcijos ŽĮ;
3) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl Kriterijų,
kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinimo“ (Žin.,
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2008, Nr. 33-1151; TAR, 2018-06-05, Nr. 2018-09339; 2021-12-23, Nr. 2021-26699) buvo
išdėstytas nauja redakcija nuo 2021 m. gruodžio 24 d.;
4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 „Dėl
Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo
ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(Žin., 2008, Nr. 17-611; TAR, 2020-01-07, Nr. 2020-00172) neteko galios nuo 2021 m. lapkričio
11 d. 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-656 (TAR, 2021, Nr. 2021-23313);
5) ŽĮ Įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje numatyta, kad saugotinų želdinių kirtimo, kitokio
pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių
atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių
atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarką nustato savivaldybių atstovaujamosios
institucijos. Atsižvelgiant į šią teisės normą, Taisyklėse turėtų būti nustatyta ir Saugotinų želdinių
kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų
dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos
želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarka.
Pažymėtina, kad vienas iš pagrindinių Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
4 straipsnio 6 punkte įtvirtintų vietos savivaldos principų - savivaldybės veiklos ir savivaldybės
institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas, vadovaujantis kuriuo savivaldybės institucijų ir
kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti
sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsnio
1 dalimi, s i ū l a u svarstyti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d.
sprendimo Nr. T1-204 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo klausimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
8 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teikimas privalo būti apsvarstytas artimiausiame posėdyje (bet ne
vėliau kaip per 1 mėnesį) ir apie priimtą sprendimą pranešta Vyriausybės atstovui raštu per
5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
Atkreipiu Mero dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi, meras artimiausiame savivaldybės
tarybos posėdyje privalo su šiuo teikimu supažindinti savivaldybės tarybos narius.
Informuoju Jus apie tai, kad Vyriausybės atstovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 punktu, gali nustatyti kitą
teikimo įvykdymo terminą, jeigu bus gautas pagal kompetenciją savivaldybės administravimo
subjekto motyvuotas prašymas šį terminą pratęsti, išskyrus atvejus, kai nurodytų veiksmų įvykdymo
terminas yra nustatytas įstatyme ar Vyriausybės nutarime.
Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse,
laikinai einantis Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių
apskrityse pareigas

Andrius Cechanavičius

dr. Violeta Kiurienė, mob. (8 609) 54673, el. p. violeta.kiuriene@vaistaiga.lt

