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Tauragės rajono savivaldybės merui

REIKALAVIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽELDYNŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 1 DALIES 3
PUNKTO ĮGYVENDINIMO

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (toliau – Želdynų įstatymas) 10 straipsnyje
nustatytos savivaldybių funkcijos želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir kūrimo srityse. Šio
straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad savivaldybė organizuoja želdynų ir želdinių apsaugos ir
priežiūros komisijos, veikiančios prie savivaldybės visuomeniniais pagrindais, veiklą. Komisijos
sudėtį ir nuostatus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.
Vyriausybės atstovas 2020 m. balandžio 14 d. raštu Nr. (5.15.)-S4-61 „Dėl Lietuvos
Respublikos želdynų įstatymo įgyvendinimo“ kreipėsi į Klaipėdos ir Tauragės apskričių
savivaldybių merus ir administracijų direktorius, prašydamas pateikti informaciją ir teisės aktus,
įrodančius kaip savivaldybės įgyvendino Želdynų įstatymo 10 straipsnio nuostatas.
Nustatyta, kad Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisiją Tauragės rajono
savivaldybės administracijos direktorius sudarė 2020 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 5-576 „Dėl
Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo“. Tačiau Tauragės rajono
savivaldybės administracijos direktorius, nei atsakydamas į Vyriausybės atstovo raštą, nei vėliau,
prašomų pateikti Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatų nepateikė. Darytina
išvada, kad Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius šios komisijos nuostatų
nepatvirtino.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
r e i k a l a u j u neatidėliojant įgyvendinti Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo
10 straipsnio 1 dalie 3 punkte nustatytus reikalavimus ir per 5 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo
dienos patvirtinti Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatus.
Apie priimtą sprendimą prašau pranešti Vyriausybės atstovui per 5 darbo dienas nuo jo
priėmimo dienos.
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Informuoju, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros
įstatymo 8 straipsnio 6 dalies nuostatas, meras artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje privalo
supažindinti savivaldybės tarybos narius su Vyriausybės atstovo teikimais ir reikalavimais.

Vyriausybės atstovė Klaipėdos ir Tauragės apskrityse

Originalas nebus siunčiamas

Rimas Bytautas, 8~446 20308 , el. p. rimas.bytautas@vaistaiga.lt

Daiva Kerekeš

