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Šiaulių miesto savivaldybės tarybai
Kopija
Šiaulių miesto savivaldybės merui
REIKALAVIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽELDYNŲ ĮSTATYMO
10 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTO IR 18 STRAIPSNIO 5 DALIES VYKDYMO
2019 m. lapkričio 26 d. Nr. 4-5
Šiauliai
Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (toliau – Įstatymas) 10 straipsnio 1 dalies 1 punkte
nustatyta, kad želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo, želdinių veisimo valdymą
vykdo savivaldybės, kurios organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių
inventorizavimą ir apskaitą, vykdo jų būklės stebėseną, kuria ir tvarko jų duomenų bazes
(skaitmenines ir geoinformacines).
Įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos
tikslas – nustatyti želdynų žemės sklypų ribas, medžių ir krūmų rūšį, jų fiziologinę būklę,
matmenis, įvertinti vejų, gėlynų, vandens telkinių, mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių,
inžinerinių įrenginių ir kitų želdynuose esančių objektų būklę, parengti apskaitos duomenis, kad
želdynus būtų galima efektyviau valdyti, teikti informaciją apie želdynų ir želdinių, aplinkos būklę,
kontroliuoti, ar jų plotai atitinka galiojančias želdynų normas.
To paties straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos
tvarką, turinį ir periodiškumą nustato Aplinkos ministerijos patvirtintos Želdynų ir želdinių
inventorizavimo ir apskaitos taisyklės.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5 „Dėl Želdynų
ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ patvirtino Želdynų ir želdinių
inventorizavimo ir apskaitos taisykles (toliau – Taisyklės).
Taisyklių 1 punkte nurodyta, kad šios taisyklės reglamentuoja želdynų ir želdinių
inventorizavimą, jų apskaitą ne miškų ūkio paskirties žemėje, nepriklausomai nuo jos nuosavybės
formos; 2 punkte įvardintas želdynų ir želdinių inventorizavimo tikslas – įvertinti želdynų ir
želdinių kiekybinę ir kokybinę būklę, numatyti jų apsaugos, naudojimo ir atkūrimo priemones,
sukurti želdinių apskaitos duomenų bazę.
Taisyklių 3 punkte nurodyta, kad želdynų ir želdinių inventorizavimas savivaldybės lygiu
atliekamas kas dešimt metų.
Be to, Įstatymo 18 straipsnio 5 dalyje imperatyviai nurodyta, kad „želdynų ir želdinių
apskaitos duomenys turi būti prieinami visiems suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams
asmenims ir kasmet skelbiami viešai.“
Vyriausybės atstovas Šiaulių ir Telšių apskrityse 2019 m. spalio 4 d. raštu Nr. 2-38 „Dėl
Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo laikymosi“ Šiaulių miesto savivaldybės mero ir Šiaulių
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus be kita ko paprašė nurodyti:
1) kada paskutinį kartą buvo atliktas Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių
inventorizavimas savivaldybės lygiu bei pateikti tai patvirtinančius dokumentus;
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2) paaiškinti, kur kasmet viešai skelbiami (pateikiant nuorodą) želdynų ir želdinių apskaitos
duomenys.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. spalio 31 d. raštu
Nr. (6.1E)SG-1029 „Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo laikymosi“ (toliau – Raštas)
informavo, kad „Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių inventorizacija atlikta
2008 metais. <...> Kasmet vykdoma tam tikros atskiros Šiaulių miesto dalies želdinių
inventorizacija. Šiuo metu Šiaulių mieste vykdomi įvairūs rekonstrukcijos projektai, kurių rengimo
metu inventorizuojama nemaža dalis želdinių. Dėl vykdomų projektų rengti inventorizaciją
savivaldybės lygiu šiuo metu nėra tikslinga, todėl pilnos apimties inventorizaciją planuojama atlikti
didžiajai miesto daliai susitvarkius, t.y. nuo 2021 metų.“
Rašte taip pat buvo paaiškinta, kad Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apskaitos
duomenys nėra skelbiami.
Atsižvelgiant į gautą atsakymą, darytinos šios išvados:
1) Šiaulių miesto savivaldybė neįgyvendina Įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punkte
nustatytų reikalavimų, t.y. per 10 metų nuo Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir
želdinių inventorizavimo 2008 metais neorganizavo naujo Šiaulių miesto savivaldybės
želdynų ir želdinių inventorizavimo savivaldybės lygiu;
2) Šiaulių miesto savivaldybė neužtikrina, kad Šiaulių miesto želdynų ir želdinių apskaitos
duomenys būtų prieinami visiems suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir
kasmet skelbiami viešai.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, jeigu
teisės aktuose yra nustatyta papildomų įgaliojimų savivaldybei, sprendimų dėl tokių įgaliojimų
vykdymo priėmimo iniciatyva, neperžengiant nustatytų įgaliojimų, priklauso savivaldybės tarybai.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta aukščiau, ir, vadovaudamasi 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:
1) Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktą – organizuoti
Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir
apskaitą;
2) Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 18 straipsnio 5 dalį – užtikrinti, kad Šiaulių
miesto želdynų ir želdinių apskaitos duomenys būtų prieinami visiems
suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir kasmet skelbiami viešai.
2. Reikalavimą apsvarstyti artimiausiame posėdyje, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo
jo 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.
Informuoju, kad Vyriausybės atstovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 punktu, turi teisę nustatyti kitą
reikalavimo įvykdymo terminą, jeigu bus gautas pagal kompetenciją savivaldybės administravimo
subjekto prašymas šį terminą pratęsti. Prašymas nustatyti kitą reikalavimo įvykdymo terminą turi
būti motyvuotas ir pagrįstas.
Vyriausybės atstovė Klaipėdos ir Tauragės apskrityse,
laikinai einanti Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių
apskrityse pareigas
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