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Jurbarko rajono savivaldybės tarybai

2020-11-27 Nr. (5.4.)-TR4-45

Jurbarko rajono savivaldybės merui

TEIKIMAS
DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D.
SPRENDIMO NR. T2-57 „DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR
ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“
Jurbarko rajono savivaldybės taryba 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T2-57 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo“ patvirtino Jurbarko
rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles (toliau – Taisyklės), kurias pakeitė
2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T2-281 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m.
kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-57 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos
taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“.
Po Taisyklių patvirtinimo ir pakeitimo buvo nekart pakeisti aukštesnės galios teisės
aktai. Nuo 2020 m. sausio 8 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. sausio
6 d. įsakymas 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 kitokio pašalinimo atvejų, šių
darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Šiuo įsakymu Lietuvos Respublikos aplinkos ministras pakeitė
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymą 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“ (toliau Įsakymas Nr. D1-87) ir jį išdėstė nauja redakcija.
Nuo 2020 m. spalio 15 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m.
spalio 14 d. įsakymas Nr. D1-627 „Dėl 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“ pakeitimo“. Šiuo įsakymu Lietuvos Respublikos aplinkos
ministras (toliau – Aplinkos ministras) pakeitė visą eilę Įsakymu Nr. D1-87 patvirtinto 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) punktų.
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Jurbarko rajono savivaldybės taryba savo patvirtintų Taisyklių vėliau nepakeitė ir su
aukštesnės galios teisės aktų pakeitimais nesuderino, todėl jos prieštarauja:
1. Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 6 punkte
nurodytam aiškumo principui reiškiančiam, kad teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi
būti logiškas, nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas, ir Aplinkos
ministro patvirtinto Tvarkos aprašo 16 punktui, kuriame nustatyta, kad asmuo, kuriam išduotas
leidimas kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus (toliau –
Leidimas) prieš saugotinų medžių ir krūmų, įrašytų Leidime, kirtimą ar kitokį pašalinimą turi
sumokėti jų atkuriamąją vertę, išskyrus Tvarkos Aprašo 5 punkte nurodytus atvejus, į savivaldybės
nurodytą sąskaitą.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos patvirtintų Taisyklių 17 punkte inter alia
nurodyta, kad seniūnai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Leidimo išdavimo dienos raštu
informuoja apie sprendimą išduoti leidimą, kuriame taip pat nurodoma, jog Leidimas bus išduotas
pervedus apskaičiuotą pinigų sumą, atitinkančią atkuriamąją želdinių vertę, į specialiąją Jurbarko
rajono savivaldybės aplinkos apsaugos programos rėmimo sąskaitą.
Pagal šios teisės normos nuostatas, po Leidimo išdavimo seniūnas raštu informuoja, kad
Leidimas bus išduotas, pervedus atkuriamąją želdinių vertę atitinkančią pinigų sumą. Todėl ši teisės
norma nėra nei logiška, nei suprantama, nei tiksli, nei aiški.
Pagal Aplinkos ministro patvirtinto Tvarkos aprašo 16 punkto nuostatas, asmeniui
nustatyta pareiga sumokėti saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę prieš jų kirtimą ar kitokį
pašalinimą, o ne prieš Leidimo išdavimą.
2. Įsakymu Nr. D1-87 patvirtinto Tvarkos aprašo 17 punktui, kuriame inter alia
nustatyta, kad Leidimas išduodamas per 30 dienų nuo prašymo pateikimo, jei buvo prašoma
papildomos informacijos – nuo papildomos informacijos gavimo dienos; jei buvo atliekama
želdinių būklės ekspertizė – Leidimo išdavimas pratęsiamas tokiam terminui, kokio reikia želdinių
būklės ekspertizei atlikti, bet ne ilgesniam kaip 30 dienų, ir galioja: kirtimui, persodinimui,
kitokiam pašalinimui – 1 metus nuo Leidimo išdavimo dienos su galimybe jį pratęsti 1 metams,
išskyrus pagal projektus pertvarkomus želdinius, kuriems Leidimas galioja neterminuotai; kai
Leidimas išduotas genėti želdinius – vienam genėjimui atlikti.
Šio Tvarkos aprašo punkto teisės normai, kur nustatyta per kiek laiko išduodamas
Leidimas, prieštarauja Jurbarko rajono savivaldybės tarybos patvirtintų Taisyklių 34 punktas, ta
apimtimi, kur nurodyta, kad seniūnas Leidimą išduoda arba atsisako jį išduoti per 30 darbo dienų
(išskyrus atvejus, kai atliekama ekspertizė) nuo raštiško želdynų ar želdinių savininko ar valdytojo,
kito fizinio ar juridinio asmens prašymo pateikimo dienos.
Šio Tvarkos aprašo punkto teisės normai, kur nustatytas, Leidimo galiojimo terminas,
prieštarauja Jurbarko rajono savivaldybės tarybos patvirtintų Taisyklių 19 punktas ir 34 punktas, ta
apimtimi, kur nurodytas tik vienas Leidimo galiojimo terminas, - vienerius metus nuo jo išdavimo
datos.
3. Įsakymu Nr. D1-87 patvirtinto Tvarkos aprašo 5 punktui, kuriame nustatyti atvejai,
kai saugotinus medžius ir krūmus galima kirsti (šalinti) neatlygintinai.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos patvirtintų Taisyklių 22 punkte nurodyti ne visi
atvejai, kai saugotinus medžius ir krūmus galima kirsti (šalinti) neatlygintinai, ir nurodyti kai kurie
Aplinkos ministro patvirtintame Tvarkos apraše nenumatyti atvejai.
4. Įsakymu Nr. D1-87 patvirtinto Tvarkos aprašo 4 punktui, kuriame nurodyta, kokiais
atvejais nereikia Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimui, persodinimui ar kitokiam
pašalinimui, genėjimui.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos patvirtintų Taisyklių 24 punkte nustatyta, kad
Leidimo nereikia kitais atvejais, nei nurodyta Aplinkos ministro patvirtintame Tvarkos apraše.
5. Įsakymu Nr. D1-87 patvirtinto Tvarkos aprašo 11 punktui, kuriame nustatyti 5
atvejai, kada privaloma gauti Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos (toliau –
Komisija) išvadą dėl saugotinų medžių ir krūmų pašalinimo būtinybės, kai prašoma kirsti.
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Pagal Jurbarko rajono savivaldybės tarybos patvirtintų Taisyklių 28 punkto nuostatas,
Komisijos išvadą reikia gauti tada, kai pateikiami prašymai leisti kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti,
genėti saugotinus medžius ir krūmus, augančius kitose teritorijose, išskyrus privačiose valdose, iš
valstybės nuomojamuose žemės sklypuose, kolektyviniuose soduose bendro naudojimo teritorijose
ir kapinių teritorijose. Nei šiame, nei kituose Tvarkos aprašo punktuose nenustatyta kitų atvejų, kai
privaloma gauti Komisijos išvadą.
6. Įsakymu Nr. D1-87 patvirtinto Tvarkos aprašo 20 punktui, kuriame nustatyti
saugotinų medžių ir krūmų persodinimo reikalavimai.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos patvirtintų Taisyklių 36 punkte nustatyti ne visi
reikalavimai medžių ir krūmų persodinimui, o kai kurie reikalavimai skiriasi nuo Tvarkos aprašo
20 punkte nustatytų reikalavimų.
7. Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 6 punkte
nustatytam aiškumo principui, pagal kurį teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti
logiškas, nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos patvirtintų Taisyklių 41.6 papunktyje nurodyta,
kad nuo požeminių inžinerinių tinklų ir objektų, neišvardintų 41.1–41.5 papunkčiuose, medžiai ir
krūmai sodinami kaip reglamentuota Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl
specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ arba Aplinkos ministro įsakymais
patvirtintuose statybos techniniuose reglamentuose, kuriuose yra nurodomi medžių ir krūmų
sodinimo atstumai. Taisyklių 42 punkte nurodyta, kad gatvių želdiniai sodinamai vadovaujantis
Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2011 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji
reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu
Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės
keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“.
Tačiau Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1248
„Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ 4.1
papunkčiu pripažino netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d.
nutarimą Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ su visais
pakeitimais ir papildymais.
Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2014 m. birželio 17 d.
įsakymu Nr. D1-533 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo
Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji
reikalavimai.“ patvirtinimo pakeitimo“ pakeitė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.
gruodžio 2 d. įsakymą Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 „Gatvės.
Bendrieji reikalavimai“ ir jį išdėstė nauja redakcija. Nuo 2015 m. sausio 1 d., kai įsigaliojo šis
pakeitimas, galioja įsakymu Nr. D1-933 patvirtintas statybos techninis reglamentas
STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, o ne
STR 2.06.04:2011.
Kadangi savivaldybės tarybos patvirtintų Taisyklių 41.6 papunktis ir 42 punktas teisinį
reglamentavimą nukreipia į nebegaliojančius teisės aktus, šie punktai nėra pagrįsti faktinėmis
aplinkybėmis, todėl jie nėra nei logiški, nei suprantami, nei tikslūs, nei aiškūs.
8. 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.
9. 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.
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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 artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje (bet ne vėliau kaip per 1
mėnesį nuo teikimo gavimo dienos) svarstyti Jurbarko rajono savivaldybės želdynų ir želdinių
apsaugos taisyklių, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu
Nr. T2-57 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo“, 17,
19, 22, 24, 28, 34, 36, 42 punktų ir 41.6 papunkčio 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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