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Kopija
Akmenės rajono savivaldybės merui
TEIKIMAS
DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2008 M. LIEPOS 22 D. ĮSAKYMO NR. A-533
Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2008 m. liepos 22 d. įsakymo
Nr. A-533 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos želdynų ir želdinių apsaugos ir
priežiūros komisijos nuostatų tvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) 1 punktu patvirtino Akmenės rajono
savivaldybės administracijos želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos (toliau –
Komisija) nuostatus (toliau – Nuostatai).
Vyriausybės atstovas Šiaulių ir Telšių apskrityse, atlikdamas Akmenės rajono savivaldybės
administracinę priežiūrą Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir su juo susijusių poįstatyminių
teisės aktų įgyvendinimo srityje, nustatė, kad Nuostatai nebeatitinka šiuo metu galiojančio teisinio
reglamentavimo, nustatyto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu
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“ patvirtintame Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio
pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės
atlyginimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas):
1) Nuostatų II skyrius „Komisijos funkcijos“ nebeatitinka Aprašo 8, 9, 10, 11 ir kt. punktų,
reglamentuojančių Komisijos funkcijas;
2) Nuostatų 10 punktas nebeatitinka Aprašo 12 punkto, reglamentuojančio Komisijos sudėtį.
Be to, atkreiptinas dėmesys, kad Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas buvo
reorganizuotas nuo 2018 m. liepos 1 d.;
3) Nuostatų 16 ir 17 punktai nebeatitinka Aprašo 14 ir 15 punktų, reglamentuojančių, su
kokiomis institucijomis turi būti derinamas leidimas, bei, kada jis neteikiamas derinimui;
4) Nuostatų 22 punktas turėtų būti suderintas su Aprašo 18 punktu, reglamentuojančiu, kaip
žymimi numatyti šalinti, genėti ar persodinti medžiai.
5) Nuostatuose nėra imperatyvios Aprašo 9 punkto teisės normos, vadovaujantis kuria
„priimdamas sprendimą išduoti Leidimą, savivaldybės tarnautojas ar Komisija prioritetą
teikia esamų sveikų, gyvybingų, estetiniu ir ekologiniu požiūriu vertingų, perspektyvių
želdinių išsaugojimui, jei reikia, – pasiūlo juos genėti. Leidimą saugotinų medžių ir
krūmų šalinimui savivaldybės tarnautojas ar Komisija išduoda įsitikinusi, kad šie želdiniai
kelia fizinę grėsmę žmonėms, statiniams ar eismui, ligų ar kenkėjų židinių susidarymo
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pavojų arba nėra kitų priimtinų alternatyvių sprendimų išsaugoti želdinius statant ar
rekonstruojant statinius“;
6) Nuostatuose nėra nustatytas teisinis reglamentavimas, nurodytas Aprašo 10 punkte,
vadovaujantis kuriuo, „kai saugotini medžiai ir krūmai yra kultūros paveldo objekto ar
vietovės vertingoji savybė, būtina dendrologo išvada dėl būtinybės kirsti, persodinti ar
kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus“;
7) Nuostatuose nėra imperatyvios Aprašo 11 punkto teisės normos, vadovaujantis kuria
„Komisijos išvadą dėl saugotinų medžių ir krūmų pašalinimo būtinybės privaloma gauti,
kai prašoma kirsti:
11.1. geros ir patenkinamos būklės, nustatytos vadovaujantis Įsakymo 2 priedu „Želdinių
būklė“, saugotinus medžius ir krūmus;
11.2. 10 ir daugiau vienoje teritorijoje augančių saugotinų medžių ir krūmų;
11.3. gamtinę brandą (kai medžių prieaugis lygus nuliui arba dėl išlūžtančių sausų šakų yra
neigiamas) pasiekusius medžius;
11.4. atskiruosiuose želdynuose augančius saugotinus medžius ir krūmus;
11.5. medžius ir krūmus, kurie yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės.“
8) taip pat siūlytina įvertinti, ar nereikėtų Nuostatų papildyti atsižvelgiant į Aprašo 8 punktą,
numatantį, kad „gavusi prašymą, savivaldybės administracija organizuoja prašymo išduoti
leidimą nagrinėjimą, savivaldybės tarnautojas ar prie savivaldybės sudaryta Želdynų ir
želdinių apsaugos ir priežiūros komisija įvertina prašomų kirsti, persodinti, kitaip
pašalinti ar genėti saugotinų medžių ir krūmų būklę vietoje, išskyrus 5.9, 5.11, 5.12
papunkčiuose numatytus atvejus ir kirtimo priežastis“.
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. Atsižvelgiant į šį principą ir į
nustatytus Nuostatų prieštaravimus aukščiau nurodytoms teisės normoms, Nuostatai turi būti
keičiami ir suderinami su dabar galiojančiu teisiniu reglamentavimu.
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 Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2008 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. A-533 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos
želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatų tvirtinimo“ panaikinimo ar 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.
Vyriausybės atstovė Klaipėdos ir Tauragės apskrityse,
laikinai einanti Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių
apskrityse pareigas
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