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Kopija
Kelmės rajono savivaldybės merui

TEIKIMAS
DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2020 M. BIRŽELIO 17 D. ĮSAKYMO NR. A-586
PANAIKINIMO
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). 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.
Įstatymo 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.
Vyriausybės atstovas Šiaulių ir Telšių apskrityse 2022 m. sausio 20 d. raštu Nr. S5-12(5.16E)
„Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo įgyvendinimo“ Kelmės rajono savivaldybės mero
(toliau – Meras) paprašė pateikti savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo patvirtinta Želdynų ir
želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudėtis ir šios komisijos nuostatai.
Meras 2022 m. vasario 3 d. raštu Nr. (7.11E)S-337 „Dėl Lietuvos Respublikos želdynų
įstatymo įgyvendinimo“ pateikė Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m.
birželio 17 d. įsakymą Nr. A-586 „Dėl Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos
sudarymo ir leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo,
genėjimo darbams išdavimo“ (toliau – Įsakymas).
Vadovaujantis aukščiau nurodytu teisiniu reguliavimu, Direktoriaus įsakymai,
reglamentuojantys Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudėtį ir šios
komisijos nuostatus, turėtų būti panaikinti, nes ši kompetencija nuo 2021 m. lapkričio 1 d.
priskirta savivaldybės tarybai.
Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte
įtvirtintas vienas iš pagrindinių 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.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsnio
1 dalimi, s i ū l a u svarstyti Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m.
birželio 17 d. įsakymo Nr. A-586 „Dėl Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos

2
sudarymo ir leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo,
genėjimo darbams išdavimo“ panaikinimo klausimą.
Vadovaudamasis 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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