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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIAUS PAŽYMOS NR. 4D2021/1-1000
Aplinkos ministerija išnagrinėjo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus pažymą Nr.
4D-2021/1-1000 „Dėl X skundo prieš Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos“
(toliau – Pažyma). Aplinkos ministerija pažymi, kad galiojantys įstatymai, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimai, tarp jų ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatai, nesuteikia
įgaliojimų Aplinkos ministerijai oficialiai aiškinti įstatymų nuostatas bei jų taikymą, todėl teikiama
nuomonė.
Aplinkos ministerija, atsakydama dėl Pažymos 38.1.1 papunktyje pateiktos rekomendacijos,
pažymi, kad galiojančios teisės aktų, reglamentuojančių medžių ir krūmų įveisimą, nuostatos
nenumato situacijų, kai turi būti vertinamas pasodintų medžių ir krūmų amžius ar pasodinimo
laikotarpis. Atsižvelgiant į ministerijai žinomą teismų praktiką, nagrinėjant civilines bylas dėl
medžių ir krūmų įveisimo teisėtumo, remiamasi turimų įrodymų visuma: liudytojų parodymais,
archyvinėmis nuotraukomis, dendrologiniais tyrimais (apytikslis amžius pagal morfologinius
požymius).
Aplinkos ministerija, atsakydama dėl Pažymos 38.1.2 papunktyje pateiktos rekomendacijos,
pažymi, kad Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo redakcijos, galiojusios iki 2021-11-01 (toliau –
Želdynų įstatymas), 27 straipsnio 2 dalis nustatė, kad želdinių veisimą, želdynų ir želdinių tvarkymą
kontroliuoja Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos. Lietuvos Respublikos administracinių
nusižengimų kodekso 281 straipsnio 1 ir 2 dalys numato sankcijas už neteisėtą želdinių ir
saugotinų želdinių naikinimą, 3 dalis numato sankcijas už Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo
taisyklių – Želdynų įstatymo įgyvendinamojo teisės akto – pažeidimą. Želdynų įstatymo
įgyvendinamuoju teisės aktu – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr.
206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje,
priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ (toliau –
Kriterijai) saugotiniems želdiniams priskiriami žemės ūkio paskirties žemėje sodininkų bendrijų
bendrojo naudojimo žemėje esantys didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai.
Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad
Medžius ir krūmus mėgėjų sodo teritorijoje sodininkai tvarko ir prižiūri Želdynų įstatymo ir jo
įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka. Atkreiptinas dėmesys, kad šioje dalyje taip pat
nustatyti reikalavimai medžių ir krūmų sodinimui ir auginimui sodo sklype:

2
„1) aukštaūgiai medžiai, aukštesni kaip 3 m, sodinami ne mažesniu kaip 3 m atstumu nuo
sodo sklypo ribos; šiaurinėje sodo sklypo dalyje arčiau kaip 5 m nuo kaimyninio sodo sklypo ribos
tokius medžius sodinti galima tik gavus rašytinį kaimyninio sodo sklypo savininko sutikimą;
2) žemaūgiai medžiai, užaugantys iki 3 m aukščio, sodinami ne mažesniu kaip 2 m atstumu
nuo sodo sklypo ribos;
3) krūmai sodinami ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo sodo sklypo ribos;
4) mažesniais, negu nurodyta šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose, atstumais medžiai ir krūmai
gali būti sodinami turint rašytinį kaimyninio sodo sklypo savininko sutikimą.“
Sodininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad “mėgėjų sodo teritorija <...> sodininkystei skirta teritorija, suformuota pagal žemės valdos projektą ar teritorijų planavimo
dokumentą ir suskirstyta į sodininkų ir kitų asmenų nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomus sodo
sklypus ir bendrojo naudojimo žemę (rekreacijai ir kitoms reikmėms)“.
Atsižvelgdama į nurodytų teisės aktų nuostatų visumą, Aplinkos ministerija mano, kad
Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, vadovaudamasis Želdynų įstatymo
(senos redakcijos) 27 straipsnio 2 dalies ir Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 5 dalies
nuostatomis privalėjo nagrinėti skundus dėl neteisėto želdinių naikinimo ar įveisimo sodininkų
bendrijų bendrojo naudojimo žemėje, nes mėgėjų sodo sklypuose želdiniai nepriskiriami
saugotiniems, o medžių ir krūmų sodinimo ir auginimo reikalavimus juose nustato Sodininkų
bendrijų įstatymas, dėl ko mėgėjų sodo sklypams neturėtų būti taikomos Želdynų įrengimo ir
želdinių veisimo taisyklės, kurių reikalavimų laikymąsi, vadovaujantis Želdynų įstatymu ir
Administracinių nusižengimu kodeksu, kontroliuoja Aplinkos apsaugos departamentas.
Sodininkų bendrijų įstatymas ir Administracinių nusižengimų kodeksas nenustato, kas
kontroliuoja želdinių veisimą mėgėjų sodo sklypuose reglamentuojančių Sodininkų bendrijų
įstatymo nuostatų pažeidimą ir jo pašalinimą, todėl manytina, kad šiuo atveju turi būti
vadovaujamasi Sodininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje numatytomis sodininkų bendrijos
vidaus tvarkos taisyklėmis.
Šis Aplinkos ministerijos atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) arba
Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme arba Lietuvos Respublikos ikiteisminio
administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatyme nustatyta tvarka.
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