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Šiauliai
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Direktorius)
2016 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. A-1450 „Dėl Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos
sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) 1 punktu sudarė Želdynų ir želdinių
apsaugos ir priežiūros komisiją (Komisija). Šis įsakymo punktas Direktoriaus 2017 m. sausio 17 d.
įsakymu Nr. A-48 „Dėl administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. A-1450 „Dėl
Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
buvo pakeistas ir nustatyta nauja Komisijos sudėtis.
Įsakymo 2 punktu Direktorius pakvietė nario teisėmis Komisijoje dalyvauti (be kitų narių)
Rytį Budrį – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyriaus vedėją ir
Valdą Glazauskį – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos
departamento Šiaulių agentūros vyresnįjį valstybinį aplinkos apsaugos inspektorių.
Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka
tikrinant Įsakymo teisėtumą, nustatyta, kad:
1) šiuo metu nebėra dviejų Komisijos narių: Birutės Beinorienės (nebedirba Šiaulių miesto
savivaldybės administracijoje) ir Ryčio Budrio (mirė);
2) pasikeitė Komisijos nario Valdo Glazauskio einamų pareigų ir įstaigos, kurioje jis dirba,
pavadinimas;
3) Įsakymas buvo parengtas įgyvendinant Šiaulių miesto savivaldybės tarybos (toliau –
Taryba) 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimą Nr. T-354 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės
želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo“, kuris neteko galios 2018 m. liepos 10 d.
įsigaliojus Tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimui Nr. T-263 „Dėl Šiaulių miesto
savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, konstatuotina, kad Įsakymas 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.
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2. Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punkte
nustatytam sistemiškumo principui, reiškiančiam, kad teisės normos turi derėti tarpusavyje,
žemesnės teisinės galios teisės aktai neturi prieštarauti aukštesnės teisinės galios teisės aktams.
3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintam vienam iš
pagrindinių vietos savivaldos principų - savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų
sprendimų teisėtumo principui, 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;
4. 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“
1 punktu 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 13 punkto 13.2 papunkčiui, nurodančiam, kad „savivaldybė, gavusi prašymą, paruošia
leidimą (esant neaiškiai argumentacijai gali būti prašoma papildomos informacijos iš želdynų ir
želdinių savininko ir valdytojo ar sukviečiama prie savivaldybės sudaryta Želdynų ir želdinių
apsaugos ir priežiūros komisija, į kurios sudėtį įeina savivaldybės institucijos specialistai, atsakingi
už želdinių priežiūrą, kraštotvarką ir teritorinį planavimą, Aplinkos ministerijos regiono aplinkos
apsaugos departamento ir (ar) Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento
rajono (miesto) agentūros pareigūnas; saugomoje teritorijoje, turinčioje direkciją – tos saugomos
teritorijos direkcijos atstovas; nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje ir jos apsaugos zonoje
– kultūros vertybių apsaugą kuruojantis rajono ar regioninio padalinio specialistas; kelio juostoje
ir kelių apsaugos zonoje – kelių tarnybos atstovas ir saugaus eismo reguliavimo tarnybos atstovas;
objektuose, kuriems yra parengti želdinių pertvarkymo projektai, schemos, – autorinės priežiūros
atstovas).“
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 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2016 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. A-1450 „Dėl Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos
sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ 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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