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Pagėgių savivaldybės merui

TEIKIMAS
DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M.
VASARIO 14 D. ĮSAKYMO NR. A1-140 „DĖL ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR
PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO“
Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. vasario 14 d. įsakymo
Nr. A1-140 „Dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo“ (toliau – Įsakymas
A1-140) 1 punktu sudarė Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisiją, kurios sudėtį pakeitė
2019 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. A1-787 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. A1-140 „Dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros
komisijos sudarymo“ pakeitimo“.
Įsakymas A1-140 prieštarauja:
1. 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 (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m.
sausio 31 d. įsakymo 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“ 12 punktui.
Šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta, kad į želdynų ir želdinių apsaugos ir
priežiūros komisijos (toliau – Komisija) sudėtį be valstybės tarnautojų įtraukiami ir Komisijos
veikloje neatlygintinai
dalyvauti kviečiami želdynų bei želdinių apsauga suinteresuotų
nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių atstovai (rekomenduojama, kad bent vienas
bendruomenės atstovas būtų kompetentingas želdynų planavimo, projektavimo ir (ar) arboristikos
srityse).
Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius į Komisijos sudėtį neįtraukė želdynų
bei želdinių apsauga suinteresuotų nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių atstovų.
Todėl Įsakymo A1-140 1 punktu sudarytos Komisijos sudėtis prieštarauja šiai imperatyviai Tvarkos
aprašo nuostatai.
Tvarkos aprašo 12.3 ir 12.4 papunkčiuose nustatyta, kad Komisijos posėdžiuose
kviečiami dalyvauti: Lietuvos transporto saugos administracijos regioninio padalinio atstovas – kai
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saugotini medžiai ir krūmai auga valstybinės reikšmės kelio juostoje ir valstybinės reikšmės kelio
apsaugos zonoje; projekto vadovas arba jo įgaliotas asmuo – kai saugotini medžiai ir krūmai auga
objektuose, kuriems yra parengti atskirųjų ir priklausomųjų želdynų tvarkymo ir kūrimo projektai.
Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos Komisijos posėdžiuose šie
atstovai/asmenys nėra kviečiami dalyvauti, todėl Įsakymas A1-140 prieštarauja Tvarkos aprašo 12.3
ir 12.4 papunkčiams.
2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte nurodytam
savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principui, pagal kurį
savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų
veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte
nurodytam įstatymo viršenybės principui, pagal kurį viešojo administravimo subjektų įgaliojimai
atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme
išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų
įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
s i ū l a u
per 5 darbo dienas nuo teikimo gavimo dienos svarstyti Pagėgių
savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. A1-140 „Dėl želdynų
ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo“ pakeitimo klausimą.
Apie priimtą sprendimą prašau pranešti Vyriausybės atstovui per 5 darbo dienas nuo jo
priėmimo dienos.
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
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