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1. Projekto rengėja – Aplinkos ministerija.
2. Projekto tikslas – patvirtinti nauja redakcija išdėstytus valstybinės reikšmės parkų nuostatus ir
valstybinės reikšmės parkų sąrašą, užtikrinant naujos redakcijos Želdynų įstatyme įtvirtintų
pakeitimų ir Valstybinės reikšmės parkų nuostatų nuoseklumą ir suderinamumą.
3. Dabartinė situacija:
 2021 m. kovo 23 d. priimtas naujos redakcijos Želdynų įstatymo Nr. X-1241 pakeitimo
įstatymas įsigaliojo nuo 2021 m. lapkričio 1 d. (toliau – naujos redakcijos Želdynų įstatymas),
jame, inter alia, patikslintos nuostatos, reglamentuojančios valstybinės reikšmės parkų
apsaugą, tvarkymą, priežiūrą ir kontrolę. Valstybinės reikšmės parkų nuostatuose nustatytas
teisinis reguliavimas nesukuria teisinių prielaidų naujos redakcijos Želdynų įstatymu
įtvirtintiems pakeitimams įgyvendinti, todėl pažeidžiamas teisėkūros sistemiškumo principas;
 Priėmus Projektą bus įtvirtintas nuoseklus ir su aukštesnės teisinės galios teisės aktais
suderintas valstybinės reikšmės parkų apsaugos, tvarkymo, kontrolės teisinis
reglamentavimas.
4. Projekto esmė:
 Atsižvelgiant į naujos redakcijos Želdynų įstatymo nuostatas, Projekte patikslinami
priskyrimo valstybinės reikšmės parkams kriterijai (atrankos kriterijai papildomi nauju
punktu, nurodančiu, kad atitiktis kriterijams turi būti pagrįsta moksliniais tyrimais ir (ar)
kompleksine želdynų ir želdinių būklės ekspertize; nustatoma, kad į Valstybinės reikšmės
parkų sąrašą siūlomas įtraukti savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijoje esantis parkas turi
būti suformuotas žemės sklype, kuris pagal jo naudojimo būdą priskiriamas prie atskirųjų
želdynų teritorijų;
 Projekte naujai išdėstomos nuostatos, susijusios su valstybinės reikšmės parkų apsauga,
tvarkymu, priežiūra, lankymo sąlygomis ir kontrole, t.y. atsisakoma sąvokos „valstybinės
reikšmės parkų valdytojas“ ir nurodoma, kad valstybinės reikšmės parkų tvarkymą, priežiūrą,
būklės stebėseną, želdinių veisimą, jų apsaugą organizuoja žemės, kurioje yra valstybinės
reikšmės parkas, valdytojas, arba savivaldybės vykdomoji institucija, jei tarp savivaldybės
vykdomosios institucijos ir valstybinės žemės, kurioje yra parkai, valdytojo, sudaryta sutartis
dėl želdyno tvarkymo, lankymo sąlygų, želdinių apsaugos ir priežiūros (siūlymas paremtus
tuo, kad valstybinės reikšmės parkams gali būti priskiriami savivaldybės želdynų ir želdinių
teritorijose esantys parkai, tai yra tik valstybinėje ir savivaldybės žemėje esantys parkai);
 Projekte numatoma galimybė dalį pareigų, susijusių su valstybinės reikšmės parko apsauga,
tvarkymu, priežiūra, savivaldybės vykdomoji institucija gali suteikti teisę atlikti asmenims
(sodininkų bendrijoms, gyvenamosios vietos bendruomenėms ir kt.), nurodytiems Želdynų
įstatymo 27 straipsnio 4 dalyje;
 Projekte atskiru punktu aptariama viešųjų želdynų kūrimo ir įrengimo tvarka (viešieji
želdynai įrengiami ar pertvarkomi vadovaujantis želdynų projektais, kai tokius privaloma
parengti, ir Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklėmis);
 Projekte atliekami kiti (įskaitant ir redakcinio pobūdžio) pakeitimai (nuostatos
suvienodinamos pagal naujos redakcijos Želdynų įstatymo nuostatas, pateikiamos aktualios
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nuorodos į atitinkamus naujos redakcijos Želdynų įstatymo straipsnius, pagal kuriuos
vykdomas visuomenės informavimas, patikslinamos nuostatos, susijusios su parkų lankymo
sąlygomis, institucijomis, vykdančiomis želdinių apsaugos kontrolę, atsisakoma draudžiančių
nuostatų, nes veiklos ribojimai ir draudimai valstybinės reikšmės parkuose gali būti nustatomi
tik įstatymu ir kt.).
5. Derinimas:
 Projektas patikslintas pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2021 m. gruodžio 17 d.
išvadoje Nr. NV-3318 pateiktas pastabas ir pasiūlymus. Teisės grupė antrinės išvados dar
nepateikė.
6. Atitikimas Vyriausybės programos nuostatoms – Projektas tiesiogiai Vyriausybės programos
nuostatų neįgyvendina.
7. Dalykinio vertinimo išvada – siūlytina Projektą svarstyti Vyriausybės posėdyje (A dalyje).
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