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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 punktu, 29
straipsnio 8 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų
medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems
darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu
Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir
leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu:
1. S u d a r a u šią Visuomeninę želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisiją:
Inutė Neverovskienė (komisijos pirmininkė);
Jurgita Juškauskaitė (komisijos pirmininkės pavaduotoja);
Liuda Drižytė (komisijos sekretorė);
Saulutė Lementauskienė;
Ona Staniulionienė;
Liudvikas Gliebus;
Jonas Jakaitis;
Zita Norkienė;
Romualdas Kižys;
Evelina Zarembaitė – Pastarnokienė.
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017
m. rugsėjo 19 d. įsakymą Nr. P2-992 „Dėl želdinių tvarkymo komisijų sudarymo“.

Administracijos direktorius
Parengė
Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė
Inutė Neverovskienė
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