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DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Nacionalinė  žemės  tarnyba prie  Žemės ūkio ministerijos,  atsakydama į  Jūsų 2020-09-03
prašymą „Dėl informacijos pateikimo apie valstybinėje žemėje esančių želdinių tvarkymą“ pateikti
informaciją dėl valstybinėje žemėje, esančioje sodininkų bendrijoje, augančių medžių, krūmų ir kitų
želdinių tvarkymo, informuoja, kad Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2
punkte nurodyta, kad želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo, želdinių veisimo
valdymą  vykdo  savivaldybės.  Jos  organizuoja  valstybinėje  ir  savivaldybei  priskirtoje  žemėje
esančių želdynų ir  želdinių apsaugą,  pertvarkymą ir  priežiūrą,  želdynų kūrimą ir naujų želdinių
veisimą, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektų rengimą, derina juos.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 dalyje reglamentuojama,
kad  kraštovaizdžio,  nekilnojamųjų  kultūros  vertybių  ir  savivaldybės  įsteigtų  saugomų  teritorijų
tvarkymas  ir  apsauga,  savivaldybės  teritorijoje  esančių  želdynų,  želdinių  apsauga,  tvarkymas  ir
kūrimas,  inventorizacijos,  apskaitos,  atskirųjų  želdynų  žemės  sklypų  kadastrinių  matavimų  ir
įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą organizavimas ir stebėsena yra savarankiška savivaldybės
funkcija.

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 15 straipsnio 1
dalies 15 punkte nurodoma, kad sodininkų bendrijos narių susirinkimas turi išimtinę teisę spręsti
mėgėjų  sodo  teritorijos  kraštovaizdžio  tvarkymo  ir  priežiūros,  užstatymo  ir  kitus  teritorijos
planavimo, infrastruktūros plėtros ir bendrijos bendrojo naudojimo turto naudojimo, tvarkymo ir
pardavimo klausimus.

Apibendrindami  tai,  kas  išdėstyta,  informuojame,  kad  dėl  ne  miško  žemėje  augančių
želdinių, esančių sodininkų bendrijos teritorijoje, tvarkymo, turėtumėte kreiptis į Vilniaus rajono
savivaldybę.
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