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Pagėgių savivaldybės tarybai

2020-12-02 Nr. (5.4.)-TR4-47

Pagėgių savivaldybės merui

TEIKIMAS
DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO
NR. T-112 „DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS
TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“
Pagėgių savivaldybės taryba 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-112 „Dėl Pagėgių
savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo“ patvirtino Pagėgių savivaldybės
želdynų ir želdinių apsaugos taisykles (toliau – Taisyklės), kurias pakeitė 2018 m. lapkričio 29 d.
sprendimu Nr. T-158 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo
Nr. T-112 „Dėl Pagėgių savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“.
Po Taisyklių patvirtinimo ir pakeitimo nekart buvo 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 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.
Buvo pakeisti ir kiti aukštesnės galios teisės aktai. Pagėgių savivaldybės taryba savo
patvirtintų Taisyklių vėliau nepakeitė ir su šiais pakeitimais nesuderino, todėl jos prieštarauja:
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1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Įsakymu Nr. D1-87 patvirtinto Tvarkos
aprašo 7 punktui, kuriame nustatyta, kad želdinių būklės ekspertizė atliekama Želdinių būklės
ekspertizės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio
14 d. įsakymu Nr. D1-673 „Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau –
Įsakymas Nr. D1-673), 3 punkte nustatytais atvejais iki leidimo kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti,
genėti saugomus medžius ir krūmus (toliau – Leidimas) išdavimo ir Aplinkos ministro Įsakymu
Nr. D1-673 patvirtinto Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo 3 punktui, kuriame nustatyta,
kokiais atvejais atliekama želdinių būklės ekspertizė.
Pagėgių savivaldybės tarybos patvirtintų Taisyklių 27 nurodyti kitokie atvejai, kada
atliekama želdinių būklės ekspertizė.
2. Įsakymu Nr. D1-673 patvirtinto Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo 4 punktui,
kuriame nustatyta, kad želdinių būklės ekspertizę vykdo prie savivaldybės visuomeniniais
pagrindais veikianti želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija (toliau – Komisija), kuri turi
pasitelkti atitinkamos srities specialistą (-us).
Pagėgių savivaldybės tarybos patvirtintų Taisyklių 28 punkte nurodyta, kad želdinių
būklės ekspertizę vykdo Komisija, kuri gali pasitelkti atitinkamos srities specialistą (-us).
3. 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.
Pagėgių savivaldybės tarybos patvirtintų Taisyklių 30 punkte nurodyta, kad seniūnija
Leidimą išduoda arba motyvuotai atsisako jį išduoti per 30 darbo dienų nuo prašymo pateikimo
dienos, kiti atvejai nenumatyti ir kiti terminai nenustatyti.
Tvarkos aprašo 17 punktui Taisyklių 30 punktas prieštarauja ir ta apimtimi, kur visiems
atvejams nustatytas vienas Leidimo galiojimo terminas - galioja vienerius metus nuo jo išdavimo
datos.
4. Įsakymu Nr. D1-87 patvirtinto Tvarkos aprašo 20 punktui, kuriame nustatyti
saugotinų medžių ir krūmų persodinimo reikalavimai.
Pagėgių savivaldybės tarybos patvirtintų Taisyklių 32 punkte nurodyti ne visi
reikalavimai medžių ir krūmų persodinimui, o kai kurie reikalavimai skiriasi nuo Tvarkos aprašo 20
punkte nustatytų reikalavimų.
5. 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.
Pagėgių savivaldybės tarybos patvirtintų Taisyklių 33 punkte nurodyta, kad želdynų
tvarkytojai savivaldybės teritorijoje (išskyrus privačiose namų valdose) sodinti želdinius gali tik
suderinę su savivaldybės administracijos Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyriaus
specialistais. Tačiau tokio skyriaus Pagėgių savivaldybės administracijoje nėra, vietoj šio skyriaus
yra įsteigtas Architektūros ir kraštotvarkos skyrius. Kadangi Taisyklių 33 punktas nėra pagrįstas
objektyviais duomenimis (faktais), jame nustatytas teisinis reglamentavimas nėra nei logiškas, nei
suprantamas, nei tikslus, nei aiškus.
6. Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų
veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“, 5.5 papunkčiui, kuriame nustatyta, kad
medžiai ir krūmai veisiami šių taisyklių priede nurodytu mažiausiu leistinu atstumu iki kaimyninio
sklypo ribos, kai želdiniai veisiami be šio sklypo savininko, valdytojo ar įgalioto asmens sutikimo
raštu.
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Pagėgių savivaldybės tarybos patvirtintų Taisyklių 34.5 papunktyje nustatyti kai kurie
atstumai iki kaimyninio sklypo ribos skiriasi nuo Aplinkos ministro taisyklių priede nustatytų
atstumų.
7. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos,
vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“, 7, 9 punktams, kuriuose nustatyta, kokių
reikalavimų būtina laikytis, atliekant statybos darbus ir baigus statybos darbus, kad būtų išsaugoti
statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės sklypuose augantys želdiniai.
Pagėgių savivaldybės tarybos patvirtintų Taisyklių 37 punkte pateiktas baigtinis darbų ir
reikalavimų sąrašas, tačiau nurodyti ne visi Aplinkos ministro nustatyti darbai ir reikalavimai, o kai
kurie ir skiriasi.
8. Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-675 „Dėl Želdynų ir želdinių sanitarinės
apsaugos taisyklių patvirtinimo“, 2 ir 3 punktams, kuriuose nurodyta, ką privalo daryti ir kokias
sanitarines apsaugos priemones turi taikyti želdynų ir želdinių savininkai bei valdytojai, saugodami
želdynus ir želdinius.
Pagėgių savivaldybės patvirtintų Taisyklių 39 punkte pateiktas baigtinis darbų ir
priemonių sąrašas želdynų ir želdinių savininkams bei valdytojams, tačiau jis nėra pilnas.
9. 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.
10. 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.
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 Pagėgių savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos
taisyklių, patvirtintų Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-112
„Dėl Pagėgių savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo“, 27, 28, 30, 32, 33, 37,
39 punktų ir 34.5 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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