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Radviliškio savivaldybės merui
TEIKIMAS
DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2008 M. GEGUŽĖS 20 D. ĮSAKYMO NR. A-475-(8.2)
Vyriausybės atstovas Šiaulių ir Telšių apskrityse, atlikdamas Radviliškio rajono savivaldybės
administracinę priežiūrą Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir su juo susijusių poįstatyminių
teisės aktų įgyvendinimo srityje, 2020 m. sausio 21 d. raštu Nr. (5.28.)-S5-17 „Dėl Lietuvos
Respublikos želdynų įstatymo laikymosi“ Radviliškio rajono savivaldybės mero ir savivaldybės
administracijos direktorės paprašė pateikti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą,
kuriuo patvirtinta Radviliškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros
komisijos sudėtis bei šios komisijos nuostatai.
Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas, pavaduojantis merą, 2020 m. vasario 4 d.
raštu Nr. S-378-(8.6) „Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo laikymosi“ pateikė Radviliškio
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Direktorius) 2008 m. gegužės 20 d.
įsakymą Nr. A-475-(8.2) „Dėl Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo“
(toliau – Įsakymas).
Įsakymo 1 punktu buvo sudaryta komisija želdynų ir želdinių apsaugai ir priežiūrai (toliau –
Komisija), kuri Direktoriaus 2019 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. A-97(8.2) „Dėl Radviliškio rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-05-20 įsakymo Nr. A-475-(8.2) „Dėl Želdynų ir
želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo“ pakeitimo“ buvo pakeista ir sudaryta nauja
Komisija.
Atliekant tyrimą, nustatyta, kad Įsakymo 1 punktu patvirtinta Komisijos sudėtis neatitinka
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“
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 – Aprašas) 12 punkto. Šiame punkte imperatyviai nustatyta, kad „į Komisijos 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).“ Konstatuotina, kad Direktoriaus Įsakymo

2
1 punktu patvirtintoje Komisijos sudėtyje nėra įtrauktų želdynų bei želdinių apsauga
suinteresuotų nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių atstovų.
Įsakymo 2 punktu Direktorius patvirtino komisijos želdynų ir želdinių apsaugai ir priežiūrai
nuostatus (toliau – Nuostatai).
Atlikus Nuostatų teisėtumo tyrimą, nustatyta, kad jie nebeatitinka šiuo metu
galiojančio teisinio reglamentavimo ir prieštarauja 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“ patvirtintam Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo,
persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo,
medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašui (toliau – Aprašas):
1) Nuostatų II skyrius „Komisijos funkcijos“ nebeatitinka Aprašo 8, 9, 11 punktų;
2) Nuostatų 9 punktas nebeatitinka Aprašo 12 punkto. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos deparatamentas buvo reorganizuotas nuo
2018 m. liepos 1 d.;
3) Nuostatų 19 punktas nebeatitinka Aprašo 14, 15, 16 ir 17 punktų;
4) Nuostatų 20 punktas turėtų būti suderintas su Aprašo 20 punktu.
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 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2008 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A-475-(8.2) „Dėl Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros
komisijos sudarymo“ 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.
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