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Kopija
Radviliškio rajono savivaldybės merui

REIKALAVIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽELDYNŲ ĮSTATYMO
21 STRAIPSNIO 1 DALIES IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
2008 M. SAUSIO 14 D. ĮSAKYMU NR. D1-31 „DĖL ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS
STEBĖSENOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PATVIRTINTOS
ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS STEBĖSENOS PROGRAMOS 8 PUNKTO
ĮGYVENDINIMO
Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad želdynų ir
želdinių būklės stebėsena vykdoma pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą želdynų ir želdinių būklės
stebėsenos programą.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2008 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. D1-31 „Dėl
Želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programos patvirtinimo“ patvirtino Želdynų ir želdinių būklės
stebėsenos programą (toliau – Programa).
Programos 2 punkte nustatyta, kad ja turi vadovautis savivaldybės, rengdamos savivaldybės
želdynų ir želdinių būklės stebėsenos planą 5 metams, siekiant surinkti duomenis ir kitą
informaciją apie savivaldybei priskirtoje teritorijoje esančius želdynus ir želdinius, kad būtų galima
tinkamai vertinti jų būklę, valdyti ir prognozuoti ją.
Programos 8 punkte imperatyviai nurodyta, kad savivaldybės, vadovaudamosios Programos
priede išvardintomis priemonėmis, rengia savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos
planą, kuriame nustato minimalų stebėjimo vietų skaičių, stebėjimų laiką, periodiškumą,
išsidėstymo schemą GIS (geografinių informacinių sistemų) pagrindu.
Vyriausybės atstovas Šiaulių ir Telšių apskrityse (toliau – Vyriausybės atstovas), 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 paaiškinti, kaip vykdoma
Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių būklės stebėsena.
Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas, pavaduojantis merą, 2020 m. vasario 4 d.
raštu Nr. S-378-(8.6) „Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo laikymosi“ Vyriausybės atstovui
paaiškino, kad yra „vykdomi periodiniai Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos
išvykimai (kirtimo ar genėjimo atvejais, kai pateikiamas prašymas saugotinų medžių ir krūmų
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kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams)“. Radviliškio rajono savivaldybės
želdynų ir želdinių būklės stebėjimo planas pateiktas nebuvo. Atliekant šios savivaldybės
administracinę priežiūrą, nustatyta, kad Radviliškio rajono savivaldybės institucijos nėra
parengusios minėto plano.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, jeigu
teisės aktuose yra nustatyta papildomų įgaliojimų savivaldybei, sprendimų dėl tokių įgaliojimų
vykdymo priėmimo iniciatyva, neperžengiant nustatytų įgaliojimų, priklauso savivaldybės tarybai.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta aukščiau, ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 8 straipsnio
2 dalies 1 punktu, r e i k a l a u j u:
1. Neatidėliojant įgyvendinti Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 21 straipsnio 1 dalį,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. D1-31 „Dėl
Želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programos patvirtinimo“ patvirtintos Želdynų ir
želdinių būklės stebėsenos programos 8 punktą – parengti Radviliškio rajono savivaldybės
želdynų ir želdinių būklės stebėjimo planą.
2. Reikalavimą apsvarstyti artimiausiame posėdyje, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo
reikalavimo gavimo dienos.
3. Apie priimtą sprendimą pranešti Vyriausybės atstovui 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 reikalavimu supažindinti savivaldybės tarybos narius.

Vyriausybės atstovė Klaipėdos ir Tauragės apskrityse,
laikinai einanti Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių
apskrityse pareigas
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