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Kopija
Joniškio rajono savivaldybės merui

REIKALAVIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽELDYNŲ ĮSTATYMO
5 STRAIPSNIO 1 DALIES 2 IR 4 PUNKTŲ, 13 STRAIPSNIO 9 DALIES
IR 25 STRAIPSNIO 4 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. kovo 23 d. priėmė Lietuvos Respublikos želdynų
įstatymo Nr. X-1241 pakeitimo įstatymą Nr. XIV-199 (TAR, 2021-04-08, Nr. 2021-07437; toliau –
Pakeitimo įstatymas), kurio 1 straipsniu pakeitė ir išdėstė nauja redakcija Lietuvos Respublikos
želdynų įstatymą (toliau – Įstatymas; ŽĮ). Pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad
Įstatymas įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d. To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad savivaldybių
institucijos iki 2021 m. spalio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
ŽĮ 5 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad savivaldybių atstovaujamosios institucijos
tvirtina lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų
želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir
želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašus.
Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Direktorius) 2022 m.
vasario 11 d. raštu Nr. (3.9E)S-612 „Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo įgyvendinimo“
(toliau – Raštas) paaiškino, kad šiuo metu galioja Joniškio rajono savivaldybės tarybos (toliau –
Taryba) 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-46 patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės aplinkos
apsaugos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašas, kuriame 7.6
punkte nustatytas lėšų skyrimas želdynams. Tačiau įvertinus šį teisinį reguliavimą, konstatuotina,
kad tai nėra Lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų
želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir
želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašas.
ŽĮ 5 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta, kad savivaldybių atstovaujamosios institucijos
tvirtina želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudėtį ir šios komisijos
nuostatus.
Įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir
tvarkymo komisijos posėdžiai yra vieši, o asmenų dalyvavimo želdynų ir želdinių apsaugos,
priežiūros ir tvarkymo komisijos posėdžiuose tvarką nustato savivaldybės atstovaujamoji
institucija.
Direktorius Rašte paaiškino, kad Joniškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir
priežiūros komisija bei jo nuostatai patvirtinti Direktoriaus įsakymais. Tarybos sprendimo, kaip
numato ŽĮ 5 straipsnio 1 dalies 4 punktas, priimta nėra. Konstatuotina, kad Taryba nėra nustačiusi
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Asmenų dalyvavimo želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos posėdžiuose
tvarkos.
Įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje numatyta, kad saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo
iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios
vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios
vertės kompensacijos grąžinimo tvarką nustato savivaldybių atstovaujamosios institucijos.
Direktorius informavo, kad aukščiau minėta tvarka nėra nustatyta.
Vykdant Joniškio rajono savivaldybės administracinę priežiūrą, nustatyta, kad Taryba iki šiol
nėra patvirtinusi aukščiau minėtų teisės aktų.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 8 straipsnio
2 dalies 1 punktu, r e i k a l a u j u:
1. Neatidėliojant įgyvendinti Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo:
1) 5 straipsnio 1 dalies 2 punktą – patvirtinti Lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių
apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui,
želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms
atlikti, skyrimo tvarkos aprašą;
2) 5 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir 25 straipsnio 4 dalį – patvirtinti Želdynų ir želdinių
apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudėtį ir šios komisijos nuostatus bei
nustatyti Asmenų dalyvavimo želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo
komisijos posėdžiuose tvarką;
3) 13 straipsnio 9 dalį – nustatyti Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš
augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių
atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos
želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarką.
2. Reikalavimą apsvarstyti artimiausiame posėdyje, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo
reikalavimo gavimo dienos.
3. Apie priimtą sprendimą pranešti Vyriausybės atstovui 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 reikalavimu supažindinti savivaldybės tarybos narius.
Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse,
laikinai einantis Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių
apskrityse pareigas
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