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Kopija
Šiaulių miesto savivaldybės merui
TEIKIMAS
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2018 M. LIEPOS 5 D. SPRENDIMO NR. T-263
Šiaulių miesto savivaldybės taryba (toliau – Taryba) liepos 5 d. sprendimo Nr. T-263 „Dėl
Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu patvirtino
Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles (toliau - Taisyklės).
Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka
patikrinus Taisyklių teisėtumą nustatyta, kad Taisyklių:
1. 6 punktas, reglamentuojantis, kokie medžiai ir krūmai nepriskiriami saugotiniems,
prieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 „Dėl Kriterijų,
pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami
saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ 1 punktu patvirtintų
Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami
saugotiniems, 3 punktui.
2. 11 punkto 11.2 papunktis, nustatantis kokiu atstumu veisiami medžiai ir krūmai,
prieštarauja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717
„Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Medžių
ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių 5 punkto 5.2 papunkčiui.
3. 11 punkto 11.5 papunktis, nustatantis kokiu atstumu galima veisti medžius ir krūmus be
kaimyninio sklypo savininko, valdytojo ar įgalioto asmens sutikimo raštu, prieštarauja aukščiau
minėtų taisyklių 5 punkto 5.5 papunkčiui.
4. 11 punkto 11.6 papunktis nukreipia į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės
12 d. nutarimą Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, kuris
neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“.
5. 13 punkto 13.4 papunktis, reglamentuojantis, kur draudžiama sodinti medžius ir krūmus,
prieštarauja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717
„Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Medžių
ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių 8 punkto 8.4 papunkčiui.
6. 14 punktas ir V skyrius „Leidimų išdavimo ir želdinių vertės atlyginimo tvarka“
nebeatitinka teisinio reguliavimo, nustatyto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2008 m. sausio 31 d. įsakyme 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“, kuris Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2020 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-4 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2008 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar

2
kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų
vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistas ir išdėstytas nauja
redakcija.
7. 43 punkte nurodytas kontrolės subjektas – Šiaulių regiono aplinkos apsaugos
departamentas – buvo reorganizuotas nuo 2018 m. liepos 1 d.
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, Taisyklės turi būti pakeistos ir suderintos
su dabar galiojančiais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais.
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 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo
Nr. T-263 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“
1 punktu patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 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.
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