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TEIKIMAS
DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2013 M. SAUSIO 10 D. ĮSAKYMO NR. A-26-(8.2)
Vyriausybės atstovas Šiaulių ir Telšių apskrityse, atlikdamas Radviliškio rajono savivaldybės
administracinę priežiūrą Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir su juo susijusių poįstatyminių
teisės aktų įgyvendinimo srityje, 2020 m. sausio 21 d. raštu Nr. (5.28.)-S5-17 „Dėl Lietuvos
Respublikos želdynų įstatymo laikymosi“ Radviliškio rajono savivaldybės mero ir savivaldybės
administracijos direktorės paprašė nurodyti, ar yra paskirtas savivaldybės administracijos
struktūrinis padalinys arba savivaldybės tarnautojas, atsakingas už želdynų planavimo, kūrimo,
apsaugos, tvarkymo ir priežiūros darbų organizavimą, bei pateikti tai patvirtinančius teisės aktus.
Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas, pavaduojantis merą, 2020 m. vasario 4 d.
raštu Nr. S-378-(8.6) „Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo laikymosi“ paaiškino, kad
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos „Žemės ūkio skyriui priskirtos funkcijos, už kurias
atsakingas vyr. specialistas, įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoja, kaip laikomasi Saugotinų
želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, pertvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus
ar sužalojus, atlyginimo tvarkos, organizuoja Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir susijusių
norminių teisės aktų įgyvendinimą, išduoda leidimus rajono želdiniams šalinti ir kitaip pertvarkyti,
priima sprendimus dėl želdinių atkūrimo, vykdo jų kontrolę“.
Atliekant tyrimą, nustatyta, kad Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius
(toliau – Direktorius) 2013 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. A-26-(8.2) „Dėl Žemės ūkio skyriaus
veiklos nuostatų dalinio pakeitimo“ 2 punktu patvirtino Žemės ūkio skyriaus (toliau – Skyrius)
veiklos nuostatus (toliau – Nuostatai).
Radviliškio rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba) 2017 m. gegužės 4 d. sprendimu
Nr. T-576 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos struktūros dalinio pakeitimo“
nusprendė „iš dalies pakeisti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos struktūrą, patvirtintą
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-213 „Dėl
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo“, panaikinant 21 punktą
„21. Vyriausiasis specialistas (sanitarijai)“ ir perkeliant šią pareigybę į Savivaldybės administracijos
Žemės ūkio skyriaus etatinę struktūrą“.
Direktoriaus 2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. PA-28-(10.1) „Dėl Žemės ūkio skyriaus
vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo“ buvo patvirtintas Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo
specialisto pareigybės aprašymas, kurio 7.7 – 7.11 papunkčiuose buvo numatytos funkcijos,
susijusios su želdynų apsaugos, tvarkymo ir priežiūros darbų organizavimu.
Atlikus tyrimą, nustatyta, kad perkėlus vyriausiojo specialisto (sanitarijai) pareigybę į
Žemės ūkio skyrių, šio skyriaus Nuostatai nebuvo pakeisti ir papildyti svarbiomis želdynų
planavimo, kūrimo, apsaugos, tvarkymo ir priežiūros darbų organizavimo funkcijomis.
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Nuostatų 10 punkte nustatyti pagrindiniai Skyriaus uždaviniai, tačiau tarp jų nėra uždavinio,
nustatyto Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme, – organizuoti želdynų planavimo, kūrimo,
apsaugos, tvarkymo ir priežiūros darbus.
Nuostatų 10.9 punkte numatyta, kad Skyrius gali „įgyvendinti ir administruoti kitais teisės
aktais nustatytas žemės ūkio ir kaimo plėtros priemones“, tačiau želdynų planavimo, kūrimo,
apsaugos, tvarkymo ir priežiūros darbų organizavimas nėra žemės ūkio ir kaimo plėtros priemonė.
Nuostatų 11 punkte nurodyta, kokias pagrindines funkcijas atlieka Skyrius, vykdydamas jam
pavestus uždavinius, tačiau tarp jų taip pat nėra funkcijų, susijusių su Lietuvos Respublikos želdynų
įstatymo ir su juo susijusių poįstatyminių teisės aktų įgyvendinimu.
Nuostatų 11.40 punkte nustatyta, kad Skyrius gali vykdyti kitas Lietuvos Respublikos
įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose, žemės ūkio ministro įsakymuose, savivaldybės tarybos
sprendimuose, administracijos direktoriaus įsakymuose ir kituose teisės aktuose numatytas
funkcijas, susijusias su žemės ūkio ir kaimo plėtros priemonių įgyvendinimu, tačiau želdynų
planavimo, kūrimo, apsaugos, tvarkymo ir priežiūros darbų organizavimas nėra žemės ūkio ir
kaimo plėtros priemonė.
Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad želdynų
planavimo, kūrimo, apsaugos, tvarkymo ir priežiūros darbus savivaldybėje organizuoja vienas
struktūrinis padalinys arba atsakingas savivaldybės tarnautojas.
Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 6 punkte nurodytas
aiškumo principas, reiškiantis, kad teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti logiškas,
nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas.
Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punkte nustatytas
sistemiškumo principas, reiškiantis, kad teisės normos turi derėti tarpusavyje, žemesnės teisinės
galios teisės aktai neturi prieštarauti aukštesnės teisinės galios teisės aktams.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintas vienas iš
pagrindinių 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.
Vadovaujantis aukščiau minėtomis teisės normomis, kadangi vyriausiojo specialisto
pareigybė, kurios aprašyme nurodytos funkcijos, susijusios su želdynų apsaugos, tvarkymo ir
priežiūros darbų organizavimu, yra Žemės ūkio skyriuje, atitinkamai turėtų būti pakeisti
Nuostatai papildant juos svarbiomis želdynų planavimo, kūrimo, apsaugos, tvarkymo ir
priežiūros darbų organizavimo funkcijomis.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta aukščiau, ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsnio
1 dalimi, s i ū l a u svarstyti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2013 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. A-26-(8.2) „Dėl Žemės ūkio skyriaus veiklos nuostatų dalinio
pakeitimo“ 2 punktu patvirtintų Žemės ūkio skyriaus veiklos nuostatų pakeitimo klausimą.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
8 straipsnio 1 dalies 1 punktu:
1) teikimą prašau apsvarstyti per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos;
2) apie priimtą sprendimą pranešti 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.
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