
PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės  administracijos 
direktoriaus 2021  m. sausio d.   įsakymu Nr. A-

ŠIAULIŲ MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS
KOMISIJOS 
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiaulių miesto želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos (toliau – Komisija)
nuostatai nustato Komisijos funkcijas, teises, darbo organizavimo tvarką.

2.  Komisija  sudaroma  Šiaulių  miesto  savivaldybės  (toliau  –  Savivaldybė)  teritorijoje
esančių saugotinų želdinių ir želdynų apsaugos bei priežiūros klausimams spręsti. 

3.  Komisija  savo veikloje  vadovaujasi  Lietuvos Respublikos  įstatymais,  Vyriausybės
nutarimais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimais, kitais
teisės aktais, reglamentuojančiais želdynų ir želdinių apsaugą bei priežiūrą, ir šiais nuostatais.

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS

4. Komisija kviečiama želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros klausimams spręsti kai
prašoma kirsti: 

4.1.  geros ir patenkinamos būklės, nustatytos vadovaujantis Įkainių 2 priedu „Želdinių
būklė“, saugotinus medžius ir krūmus; 

4.2. 10 ir daugiau vienoje teritorijoje augančių saugotinų medžių ir krūmų; 
4.3. gamtinę brandą (kai medžių prieaugis lygus nuliui arba dėl išlūžtančių sausų šakų

yra neigiamas) pasiekusius medžius;
4.4. atskiruosiuose želdynuose augančius saugotinus medžius ir krūmus; 
4.5.  medžius  ir  krūmus,  kurie  yra kultūros  paveldo objektų  ar  vietovių vertingosios

savybės;
5. Prireikus, Komisija gali būti kviečiama ir kitais atvejais.

III. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

6.  Komisijos  veiklai  vadovauja  ir  sprendimą  dėl  Komisijos  sukvietimo  priima
Komisijos pirmininkas, o kai jo nėra – pirmininkas išrenkamas iš Komisijos narių.

7. Sprendimus Komisija priima įvertinusi natūroje želdinių būklę. Komisijos darbas yra
teisėtas, jei joje dalyvauja ne mažiau, kaip 2/3 narių, kuriems būtina konkrečiame objekte dalyvauti.

8. Komisijos sprendimas įforminamas aktu, kurį pasirašo visi dalyvaujantys jos nariai
arba nurodo priežastis, dėl kurių prieštarauja.

IV. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

9. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:
9.1.  gauti  iš  Savivaldybės  administracijos  padalinių  informaciją,  susijusią  su  miesto

želdinių ir želdynų naudojimu, planavimu, apsauga, priežiūra ir tvarkymu;
9.2.  kviesti  objektų,  kuriuose numatomi želdynų ir  želdinių  tvarkymo ar  pertvarkymo

darbai, atstovus ir projektų autorius.
10. Komisija privalo:
10.1. vykdyti šiuose nuostatuose nurodytas funkcijas;
10.2.  vykdydama  funkcijas,  vadovautis  teisės  aktais,  reglamentuojančiais  želdynų  ir

želdinių apsauga ir priežiūra.



V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.  Komisija  sudaroma,  keičiama,  panaikinama ir  jos  nuostatai  tvirtinami,  keičiami,
pripažįstami netekusiais galios Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

12. Klausimai, neaptarti šiuose nuostatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.
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