
                                                                                                                                                          Projektas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS 

TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2020 m. gegužės        d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 ir 28

punktais, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos želdynų

įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 9 punktu, 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, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“,

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-4 „Dėl Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymo 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“ pakeitimo“,

Šilalės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles

(pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d.

sprendimą Nr. T1-347 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir

priežiūros taisyklių patvirtinimo“ su visais jo pakeitimais ir papildymais.

3. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio

Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas



                                                                                         Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

                                                                                         projektų antikorupcinio

                                                                                         vertinimo taisyklių

                                                                                         2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ

APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
 (sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti naujai parengtas Šilalės rajono savivaldybės

želdynų ir želdinių apsaugos taisykles. Pasikeitus želdynų ir želdinių apsaugą

reglamentuojantiems teisės aktams (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymui 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“) šiuo metu galiojančios taisyklės neatitinka pakeistų teisės aktų

reikalavimų. 

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimas. 

Rengti sprendimo projektą paskatino pasikeitę teisės aktai. Projektas parengtas

vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 punktu,

kuriame nustatyta viena iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų – 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; 39 punktu, kuriame nustatyta viena

iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų – leidimų (licencijų) išdavimas įstatymų nustatytais

atvejais ir tvarka.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų

imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Nėra.

4. Laukiami rezultatai.

Patvirtintos Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės,

atitinkančios šiuo metu galiojančias Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas. 

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina

pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą  projektą.

Kitų tesės aktų keisti nereikės.

Žemės  ūkio  skyriaus  vedėja                                                                                              2020-05-19              Virginija

Bukauskienė
(pareigos)                                    (parašas, data)          (vardas pavardė)



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

1 priedas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS  TAISYKLIŲ 

PATVIRTINIMO

Žemės ūkio skyriaus vedėja Virginija Bukauskienė
(Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas)

Eil.

Nr.
Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos

konkrečios teisės akto

projekto ar kitų teisės aktų

nuostatos, pagrindžiančios

teigiamą atsakymą, arba

pateikiamos antikorupcinį

teisės akto projekto

vertinimą atliekančio

specialisto pastabos ir

pasiūlymai dėl korupcijos

rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto

pakeitimas, mažinantis

korupcijos riziką, arba

teisės akto projekto

tiesioginio rengėjo

argumentai, kodėl

neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės

akto projekto

pakeitimų arba

argumentų, kodėl

neatsižvelgta į

pastabą

pildo teisės akto projekto

vertintojas

pildo teisės akto

projekto tiesioginis

rengėjas

pildo teisės akto

projekto vertintojas

1. Teisės akto projektas 

nesudaro išskirtinių ar 

nevienodų sąlygų 

subjektams, su kuriais 

susijęs teisės akto 

įgyvendinimas

 Pastabų nėra

  tenkina

  netenkina

2. Teisės akto projekte nėra 

spragų ar nuostatų, leisiančių

dviprasmiškai aiškinti ir 

taikyti teisės aktą

  tenkina

  netenkina

3. Teisės akto projekte 

nustatyta, kad sprendimą dėl 

teisių suteikimo, apribojimų 

nustatymo, sankcijų taikymo

ir panašiai priimantis 

subjektas atskirtas nuo šių 

sprendimų teisėtumą ir 

įgyvendinimą 

kontroliuojančio 

(prižiūrinčio) subjekto

  tenkina

  netenkina

4. Teisės akto projekte nustatyti

subjekto įgaliojimai (teisės) 

atitinka subjekto atliekamas 

funkcijas (pareigas)

  tenkina

  netenkina

5. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis 

sprendimo priėmimo 

kriterijų (atvejų) sąrašas

  tenkina

  netenkina
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6. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

priimant sprendimus 

taikomos išimtys

  tenkina

  netenkina

7. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų 

priėmimo, įforminimo tvarka

ir priimtų sprendimų 

viešinimas

  tenkina

  netenkina

8. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų dėl 

mažareikšmiškumo 

priėmimo tvarka

  tenkina

  netenkina

9. Jeigu pagal numatomą 

reguliavimą sprendimus 

priima kolegialus subjektas, 

teisės akto projekte nustatyta

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių 

skaičius, užtikrinantis 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli 

subjektai, proporcinga 

kiekvieno subjekto skiriamų 

narių dalis, užtikrinanti 

tinkamą atstovavimą 

valstybės interesams ir 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo 

mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir 

kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko 

atžvilgiu;

9.6. individuali narių 

atsakomybė

  tenkina

  netenkina

10. Teisės akto projekto 

nuostatoms įgyvendinti 

numatytos administracinės 

procedūros yra būtinos,

nustatyta išsami jų taikymo 

tvarka 

  tenkina

  netenkina

11. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

administracinė procedūra 

netaikoma

  tenkina

  netenkina
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12. Teisės akto projektas nustato

jo nuostatoms įgyvendinti 

numatytų administracinių 

procedūrų ir sprendimo 

priėmimo konkrečius 

terminus

  tenkina

  netenkina

13. Teisės akto projektas nustato

motyvuotas terminų 

sustabdymo ir pratęsimo 

galimybes

  tenkina

  netenkina

14. Teisės akto projektas nustato

administracinių procedūrų 

viešinimo tvarką

  tenkina

  netenkina

15. Teisės akto projektas nustato

kontrolės (priežiūros) 

procedūrą ir aiškius jos 

atlikimo kriterijus (atvejus, 

dažnį, fiksavimą, kontrolės 

rezultatų viešinimą ir 

panašiai)

  tenkina

  netenkina

16. Teisės akto projekte 

nustatytos kontrolės 

(priežiūros) skaidrumo ir 

objektyvumo užtikrinimo 

priemonės

  tenkina

  netenkina

17. Teisės akto projekte 

nustatyta subjektų, su kuriais

susijęs teisės akto projekto 

nuostatų įgyvendinimas, 

atsakomybės rūšis 

(tarnybinė, administracinė, 

baudžiamoji ir panašiai)

  tenkina

  netenkina

18. Teisės aktų projekte 

numatytas baigtinis sąrašas 

kriterijų, pagal kuriuos 

skiriama nuobauda 

(sankcija) už teisės akto 

projekte nustatytų nurodymų

nevykdymą, ir nustatyta 

aiški jos skyrimo procedūra

  tenkina

  netenkina

19. Kiti svarbūs kriterijai

  tenkina

  netenkina

Teisės akto projekto 

tiesioginis rengėjas:
Žemės ūkio skyriaus vedėja 

Virginija Bukauskienė

Teisės akto               

projekto vertintojas:
Teisės  ir viešosios tvarkos 

skyriaus vyr. specialistas 

Aloyzas  Vaičiulis
(pareigos) (vardas ir pavardė) (pareigos) (vardas ir pavardė)

2020-05-19
(parašas) (data)  (parašas) (data)



                     PATVIRTINTA

            Šilalės  rajono savivaldybės tarybos

          2020 m. gegužės     d. sprendimu Nr. T1-

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS 

TAISYKLĖS

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS IR PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės (toliau – taisyklės)

nustato Šilalės rajone, ne miškų ūkio paskirties žemėje, augančių saugotinų medžių ir krūmų

genėjimo, persodinimo, kirtimo ar kitokio pašalinimo, šių darbų vykdymo, leidimų šiems darbams

išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarką.

2. Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijos želdinių ir želdynų sistema

yra jos dalių gamtinio karkaso dalis, plėtojama kaip funkciškai tikslinga ir kompozicijos požiūriu

vientisa struktūra, atspindinti būdingus gamtinius ir kultūrinius kraštovaizdžio struktūros elementus

ir užtikrinanti gyventojų rekreacinius poreikius. 

3. Šios taisyklės taikomos visiems Savivaldybės teritorijoje esantiems želdynų ir želdinių

savininkams ir valdytojams, želdynus ir želdinius prižiūrintiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

4. Taisyklėse vartojamos šios sąvokos:

4.1. medis – sumedėjęs augalas, dažniausiai su vienu pagrindiniu stiebu ir laja;

4.2. krūmas – augalas su keliais ar keliolika maždaug vienodo storumo sumedėjusių,

beveik nuo pat žemės besišakojančių stiebų;

4.3. želdynas – ne mažesnis kaip 0,05 hektaro želdinių žemės sklypas, kuriame gali būti

mažųjų kraštovaizdžio  architektūros, inžinerinių ir laikinų statinių;

4.4. deklaruoti laukai – kaip tai apibrėžta kasmet Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministerijos tvirtinamose Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

administravimo bei kontrolės taisyklėse;

4.5. želdynų sistema – funkciškai tikslinga ir kompoziciškai vientisa želdynų visuma –

gamtinio karkaso dalis, – palaikanti ekologinį stabilumą ir gerinanti žmonių gyvenamosios ir darbo

aplinkos sąlygas;

4.6. želdyno pertvarkymas – želdyno planinės erdvinės struktūros keitimas šalinant ne

mažiau kaip 20 procentų medžių, krūmų ar žolinių augalų ir sodinant naujus;

4.7. želdyno naikinimas – veikimas arba neveikimas, dėl kurių blogėja želdyno būklė,

mažėja jo teigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės galimybės naudotis juo viešųjų interesų

reikmėms;

4.8. želdynų ir želdinių valdytojas – želdynų ir želdinių savininkas ar savivaldybė,

valstybės įmonė ar organizacija, patikėjimo teise valdantys įstatymų nustatyta tvarka jiems Lietuvos

Respublikos Vyriausybės nutarimais perduotą valstybinėms funkcijoms įgyvendinti valstybinę

žemę, kurioje yra želdynų ir želdinių, ar kitas fizinis ar juridinis asmuo, teisėtai įgijęs privačios

žemės valdymo teisę ar žemę naudojantis įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo,

sandorių ar kitu pagrindu, arba turintis tik želdynų ir želdinių valdymo teisę;

4.9. kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos želdynų

įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS

KRITERIJAI, PAGAL KURIUOS MEDŽIAI IR KRŪMAI, AUGANTYS NE

MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖJE, PRISKIRIAMI SAUGOTINIEMS
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5. Saugotinų medžių ir krūmų, augančių ne miškų ūkio paskirties žemėje, kriterijus

nustato ir pagal juos saugotiniems priskiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos

Respublikos aplinkos ministerijos teikimu.

6. Dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingus, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui

reikšmingus želdinius, augančius privačioje žemėje, saugotinais skelbia Savivaldybė,

vadovaudamasi Aplinkos ministerijos nustatytais kriterijais. 

III SKYRIUS

LEIDIMŲ SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR

KITOKIO PAŠALINIMO, GENĖJIMO DARBAMS IŠDAVIMO, ŠALINAMŲ MEDŽIŲ IR

KRŪMŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS ATLYGINIMO TVARKA

7. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo

darbai turi būti vykdomi turint Savivaldybės administracijos direktoriaus ar seniūnijų seniūnų

išduotą, išskyrus 16 punkte nurodytus atvejus, leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo,

persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams, genėjimui (toliau – Leidimas) (2 priedas) ir atlyginus,

išskyrus 14 punkte nurodytus atvejus, medžių ir krūmų vertę, nurodytą Leidime.

8. Leidimų išdavimas:

8.1. Želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas (įskaitant ir seniūnijas), kitas fizinis ar

juridinis asmuo pateikia seniūnijai ar Savivaldybės administracijai (jei saugotini želdiniai auga

valstybinės žemės sklypuose) pagal teritoriją argumentuotą nustatytos formos prašymą saugotinų

medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams (1 priedas).

8.2. Leidimą saugotinų medžių ir krūmų, augančių valstybinės žemės sklypuose, kirtimo,

persodinimo, genėjimo ar kitokio pašalinimo darbams Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros

komisijos siūlymu išduoda Savivaldybės administracijos direktorius. 

8.3. Gavusi tinkamai užpildytą prašymą, Savivaldybės administracija organizuoja prašymo

išduoti leidimą nagrinėjimą. Savivaldybės administracijos atsakingas specialistas ar Savivaldybės

administracijos direktoriaus sudaryta želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija (toliau –

Komisija) įvertina prašomų kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinų medžių ir krūmų

būklę vietoje, išskyrus šių taisyklių 14.8, 14.10 ir 14.11 papunkčiuose numatytais atvejais, kirtimo

priežastis. Savivaldybės administracijos atsakingas specialistas apskaičiuoja pašalinamų saugotinų

medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, išskyrus šių taisyklių 14 punkte numatytus atvejus, ir parengia

leidimą, kurį pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius. Saugotinų medžių ir krūmų būklė

nustatoma pagal Želdinių atkuriamosios vertės įkainių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių

patvirtinimo“, 2 priede nurodytus kriterijus.

8.4. Saugotinų medžių ir krūmų, augančių privačios žemės sklypuose, kirtimo,

persodinimo, genėjimo ar kitokio pašalinimo darbams leidimą išduoda seniūnija.

8.5. Gavusi tinkamai užpildytą prašymą, seniūnija pagal teritoriją paruošia ir išduoda

leidimą (esant neaiškiai argumentacijai gali būti prašoma papildomos informacijos iš želdynų ir

želdinių savininko ir valdytojo ar sukviečiama Šilalės rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus įsakymu sudaryta Komisija).

8.6. Seniūnijų seniūnai registruoja žurnale fizinių ir juridinių asmenų prašymus,

apžiūros aktus ir išduotus leidimus, archyviškai tvarko dokumentus, susijusius su saugotinų medžių

ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams leidimų išdavimu.

8.7. Prašyme pateiktoms priežastims pagrįsti Savivaldybės administracija gali prašyti

papildomos informacijos iš želdynų ir želdinių savininko ar valdytojo, kito fizinio ar juridinio

asmens, prašančio kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus. Kai

saugotini medžiai ir krūmai yra kultūros paveldo objekto ar vietovės vertingoji savybė, būtina

dendrologo išvada dėl būtinybės kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir

krūmus.

9. Leidimą Savivaldybė derina su:
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9.1. saugomos teritorijos direkcija, kai saugotini medžiai ir krūmai auga saugomos

teritorijos direkcijos administruojamose ir jai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus

įsakymu priskirtose rezervatinėse apyrubėse, valstybiniuose draustiniuose, paveldo objektuose,

biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose ir Europos ekologinio tinklo

„Natura 2000“ teritorijose, ir jos atstovas nedalyvavo Komisijos posėdyje dėl konkrečiu Leidimu

numatomų leisti pašalinti medžių;

9.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniu skyriumi, kai

saugotini medžiai ir krūmai auga nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir kai jie yra kultūros

paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės, ir jo atstovas nedalyvavo Komisijos posėdyje dėl

konkrečiu Leidimu numatomų leisti pašalinti medžių.

10. Leidimas derinti šių taisyklių 9 punkte nurodytoms institucijoms neteikiamas, jei

nustatyta tvarka parengtuose ir patvirtintuose detaliuosiuose ir specialiuosiuose teritorijų planavimo

dokumentuose, atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektuose, kurie yra

suderinti su šių taisyklių 9 punkte nurodytomis institucijomis, yra nurodyti kertami, genimi,

persodinami ar kitaip pašalinami medžiai, jų rūšys, skaičius, būklė, atkuriamoji vertė, kirtimo,

genėjimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo priežastys, pažymėtos jų augimo vietos. Derinančiajai

institucijai Savivaldybės administracijai nustatytu terminu nepateikus savo išvadų, Leidimas

neišduodamas.

11. Asmuo, kuriam išduodamas Leidimas, prieš saugotinų medžių ir krūmų, įrašytų

Leidime, kirtimą ar kitokį pašalinimą turi sumokėti jų atkuriamąją vertę (išskyrus šių taisyklių 14

punkte nurodytus atvejus) į Savivaldybės nurodytą sąskaitą.

12. Leidimas išduodamas per 30 dienų nuo tinkamai užpildyto prašymo pateikimo, o jei

buvo prašoma papildomos informacijos – nuo papildomos informacijos gavimo dienos ir galioja:

kirtimui, persodinimui, kitokiam pašalinimui – 1 metus nuo išdavimo dienos su galimybe pratęsti 1

metams, išskyrus pagal projektus pertvarkomus želdinius, kuriems Leidimas galioja neterminuotai,

kai Leidimas išduotas želdiniams genėti, – vienam genėjimui atlikti.

13. Priėmus sprendimą leisti kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinus medžius

ir krūmus, Savivaldybės atstovas medžius pažymi dažais: numatytus šalinti medžius raudonais,

genėti – geltonais, persodinti – žaliais dažais, išskyrus šių taisyklių 14.8, 14.10 ir 14.11

papunkčiuose nurodytais atvejais, kai želdinių būklės įvertinti vietoje neprivaloma.

14. Saugotinus medžius ir krūmus neatlyginamai galima kirsti (šalinti) šiais atvejais:

14.1. jie pažeisti stiebo ir (ar) šaknų puviniu arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų

(išskyrus biologinei įvairovei svarbius želdinius, kurie nekelia grėsmės žmonių gyvybei, sveikatai,

turtui ar eismo saugumui);

14.2. jie pasvirę didesniu negu 45o kampu;

14.3. jie nurodyti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų projektuose kaip kertami ar

kitaip pašalinami želdiniai;

14.4. auga ant piliakalnių ir pilkapių;

14.5. auga kapinėse ir ardo paminklus, antkapius, kitus kapinių statinius ar įrenginius;

14.6. gadina pastato pamatus ar kitas jo dalis;

14.7. pažeistos medžių ir krūmų gyvybinės funkcijos, o funkcijų pažeidimo parametrai

atitinka Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus

skaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 12 d.

įsakymu Nr. D1-269 „Dėl Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio

kompleksus ir objektus skaičiavimo metodikos patvirtinimo“, nustatytus želdinių sužalojimus;

14.8. auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms teisės aktais

nustatytais apribojimais;

14.9. auga geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonos ir valstybinės reikšmės

automobilių kelių juostos teritorijoje ir atitinka Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje,

už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų

pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių

geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių
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kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos

Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 „Dėl Geležinkelio

kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje

augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam

eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės

reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo

patvirtinimo“, nurodytus kriterijus;

14.10. jie nurodyti saugomų teritorijų planavimo dokumentuose, gamtotvarkos planuose,

įvairiose tikslinėse programose, veiksmų planuose kaip kertami ar kitaip pašalinami želdiniai;

14.11. auga žemėje, kurioje teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama įveisti mišką, išskyrus

ąžuolus, uosius, klevus, guobas, skroblus, skirpstus, bukus;

14.12. jie pasodinti po Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių,

patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu

Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“,

įsigaliojimo ir pažeidžiant šių taisyklių reikalavimus dėl atstumų.

IV SKYRIUS

 SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO 

ATVEJAI

15. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo

darbus gali vykdyti žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, taip pat šių taisyklių

numatytais atvejais prašymą pateikęs kitas fizinis ar juridinis asmuo, gavę Leidimą, ir atlyginę

pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, nurodytą Leidime.

16. Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimui, persodinimui ar kitokiam pašalinimui,

genėjimui nereikia, jeigu:

16.1 jie auga elektros tinklų, šilumos perdavimo tinklų, magistralinių dujotiekių ir

naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonoje ir šiuos darbus atlieka, prieš darbų pradžią apie juos

raštu, telefonu, elektroniniu paštu informavę žemės, kurioje auga saugotini medžiai ir krūmai,

savininkai ar valdytojai, elektros tinklus, šilumos tinklus, magistralinius dujotiekius ir naftotiekius

(produktotiekius) eksploatuojantys asmenys ar jų įgalioti tretieji asmenys;

16.2. atsakingoms institucijoms šiuos darbus reikia atlikti nedelsiant – dėl gamtos sąlygų,

eismo ar kito įvykio pakitus medžių būklei, kai dėl to jie kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai

arba turtui;

16.3. žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas ar jų raštišku sutikimu kitas

asmuo geni iki 5 cm skersmens (pjūvio vietoje) šakas, jei jos nėra medžio lajos skeletą

formuojančios šakos – iš stiebo (pirmos eilės ašis) išaugusios pagrindinės (antros eilės ašis) šakos ir

iš pagrindinių šakų išaugusios pirmos eilės šalutinės (trečios eilės ašis) šakos.

17. Leidimas neišduodamas, kai:

17.1. želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, kitas fizinis ar juridinis asmuo nepateikia

papildomos informacijos priežastims, pateiktoms prašyme, pagrįsti pagal šių taisyklių 8.7

papunkčio reikalavimus arba pateikia klaidingą informaciją apie prašomo kirsti, persodinti, kitaip

pašalinti ar genėti želdinio būklę;

17.2. šių taisyklių 9 punkte nurodytos institucijos motyvuotai atsisako suderinti Leidimą;

17.3. Komisija želdinių apžiūros metu nustato, kad nėra poreikio šalinti saugotinų medžių

ir krūmų, atlikti kitokio želdinių pertvarkymo ir pasiūlo alternatyvų sprendimą dėl prašomų

pašalinti želdinių išsaugojimo; 

17.4. vadovaujantis Želdynų įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 3 punktu, visuomenė nebuvo

supažindinta su želdynų ir želdinių būklę keičiančiais projektais, dar nepasibaigęs projektų

viešinimo terminas arba visuomenė projektų viešinimo metu pateikia argumentuotą prašymą

neišduoti leidimo, nurodydama leidimo išdavimo procedūros ar želdynų ir želdinių apsaugą

reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;
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17.5. vadovaujantis Želdynų įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi, nebuvo atlikta želdinių būklės

ekspertizė;

17.6. parengti atskirųjų ir priklausomųjų želdynų tvarkymo ir kūrimo projektai neatitinka

Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu

Nr. D1-719 „Dėl Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos

aprašo patvirtinimo“, reikalavimų.

V SKYRIUS

 SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ PERSODINIMO REIKALAVIMAI

18. Saugotinų medžių ir krūmų persodinimas vykdomas išimtiniais atvejais, kai nėra

galimybės jiems augti toje vietoje, kurioje jie buvo pasodinti – platinant gatves, vykdant statybos ar

rekonstravimo darbus, formuojant kraštovaizdį:

18.1. stambūs medžiai persodinami su žemės gumulu, kurio diametras ne mažesnis kaip

2,0 x 2,0 m;

18.2. saugotinų medžių ir krūmų persodinimo darbai vykdomi pagal nustatytąja tvarka

parengtą ir patvirtintą atskirųjų ir priklausomųjų želdynų tvarkymo ir kūrimo projektą;

18.3. persodinami sveiki, gerai išsivystę, be mechaninių pažeidimų, šalčio plyšių ir

persodinimui paruošti medžiai;

18.4. persodintus medžius privaloma ne mažiau kaip 3 metus prižiūrėti;

18.5. draudžiama persodinti medžius su sausa viršūne, stiebo ir (ar) šaknų puviniu, ligotus,

vienašone, nesusiformavusia laja, jų vegetacijos metu. 

VI SKYRIUS

MEDŽIŲ IR KRŪMŲ VEISIMAS

19. Želdynų ir želdinių tvarkymo darbai vykdomi vadovaujantis želdynų tvarkymo ir

kūrimo projektais, atskirųjų ir priklausomųjų želdynų, atsižvelgiant į jų paskirtį, pavyzdiniais

apsaugos ir tvarkymo reglamentais, Aplinkos ministerijos patvirtintomis taisyklėmis. 

20. Veisiant medžius ir krūmus, jie gali būti sodinami vadovaujantis Medžių ir krūmų

veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų

įrengimo taisyklių patvirtinimo“.

21. Medžiai ir krūmai valstybinėje žemėje veisiami:

21.1. medžiai – ne arčiau kaip 10 m atstumu, krūmai, aukštesni kaip 2–2,5 m atstumu, kiti

krūmai – 1,5 m atstumu nuo daugiabučių gyvenamųjų pastatų sienų su langais, išskyrus teritorijas

tarp pastatų ir gatvių ar kelių;

21.2. medžiai – ne arčiau kaip 5 m atstumu, krūmai – 1,5 m atstumu nuo pastatų (išskyrus

nurodytus šių taisyklių 21.1 papunktyje) sienų;

21.3. medžiai – 4 m atstumu nuo apšvietimo tinklo ar inžinerinių statinių atramų;

21.4. medžiai – ne arčiau kaip 3 m atstumu, krūmai – 1 m atstumu nuo atraminių sienelių

papėdės išorinės pusės;

21.5. mažiausiai leistinu atstumu iki kaimyninio sklypo ribos, kai želdiniai veisiami be šio

sklypo savininko, valdytojo ar įgalioto asmens sutikimo raštu, medžiai iki 3 m aukščio ir krūmai,

užaugantys iki 3 m – ne arčiau kaip 2 m, kiti medžiai – ne arčiau kaip 3 m, šiaurinėje (tarp (>) 3150

ir (<) 450) sklypo pusėje – ne arčiau kaip 5 m, kiti krūmai – ne arčiau kaip 1 m atstumu nuo

kaimyninio sklypo ribos ir tokiu atstumu vienas nuo kito, kad tarp užaugusių medžių lajų ar krūmų

išorinių stiebų, būtų ne mažiau kaip 1 m atstumas;

21.6. nuo inžinerinių tinklų ir objektų, neišvardytų šių taisyklių 21.1–21.5 papunkčiuose,

sodinami kaip reglamentuoja Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas arba

Aplinkos ministro įsakymais patvirtintuose statybos techniniuose reglamentuose, kuriuose yra nurodomi
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medžių ir krūmų sodinimo atstumai;

21.7. sodinant gatvės želdinius vietoje anksčiau augusių, nebūtina laikytis atstumo,

nurodyto šių taisyklių 21.1–21.5 papunkčiuose, jei tai nekelia pavojaus žmonėms, eismo saugumui

ir statiniams ar sodinama pritaikius technologijas, apsaugančias statinius nuo augalo šaknų;

21.8. prie gatvių, vietinės reikšmės kelių, dviračių ir pėsčiųjų takų, šaligatvių medžiai ir krūmai

sodinami, kaip reglamentuoja statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės

reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.

gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir

vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“;

22. Medžius ir krūmus draudžiama veisti:

22.1. vietose, kuriose pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų

įstatymą įrašytas draudimas sodinti medžius ir krūmus;

22.2. melioracijos griovių ir vandens telkinių dugnuose, melioracijos griovių ir pylimų

šlaituose;

22.3. kapavietėse ir kapinėse nesuderinus su seniūnija, išskyrus krūmus iki 1 m aukščio;

22.4. valstybinėje žemėje, nesuderinus su savivaldybe ar seniūnija arba tos žemės

valdytoju, naudotoju ar neturint įgaliojimų tame sklype tvarkyti želdinius.

VII SKYRIUS

ŽELDINIŲ APSAUGA, VYKDANT STATYBOS DARBUS

23. Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti, kad atliekant statybos darbus būtų laikomasi

želdinių apsaugos ir nustatyto režimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jų būklė būtų

tokia, kokia buvo nurodyta statinio projekte. 

24. Atliekant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose

žemės sklypuose augantys želdiniai, privaloma:

24.1. iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5

m nuo įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto:

24.1.1. medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip

1,5 m nuo medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų;

24.1.2. pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip

0,5 m nuo medžio kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau;

24.2. aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių;

24.3. įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio

kamieno, kai darbo metu reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis);

24.4. laistyti želdinius;

24.5. saugoti vejas, gėlynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

24.6. saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose

vietose, apsaugant jį nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti

sklypo sutvarkymo ir želdinimo darbams;

24.7. nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių,

laikinų statinių ir įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajos projekcijų, bet ne arčiau

kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo

medžių kamienų ir krūmų;

24.8. nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių

tiesimui) arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio skersmuo didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2

m, kai kamieno skersmuo iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo

kraštinio stiebo;

24.9. tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu (nurodytu

24.8 papunktyje) prie medžių ir krūmų, sienutes statramsčiais;

24.10. užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne

ilgiau kaip per mėnesį;
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24.11. medžių lajos projekcijos zonoje darbus vykdyti žemiau pagrindinių šaknų (ne

mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos;

24.12. nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio

šaknų kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medžio kamieno.

25. Kai vykdant statybos darbus (įskaitant įvažų, gatvių, kelių įrengimą ar remontą)

pažeidžiama medžio šaknų sistema, kad neišdžiūtų šaknys, jas būtina pridengti ar užpilti žemės

sluoksniu, jį palaistyti, kad neiššaltų šaknys.

26. Baigus statybos darbus, privaloma:

26.1. apželdinti sklypą pagal statinio projektą;

26.2. sutvarkyti želdinius teritorijoje už statinio sklypo ribų, jei ji buvo naudojama vykdant

statybos darbus.

VIII SKYRIUS

APRIBOJIMAI BENDRO NAUDOJIMO ŽELDYNUOSE

27. Bendro naudojimo želdynuose draudžiama:

27.1. vykdyti želdinių kirtimą, persodinimą ar kitokį pašalinimą augalų vegetacijos metu;

27.2. fiziniams ir juridiniams asmenims savavališkai sodinti, persodinti, genėti, kirsti ar

kitaip šalinti želdinius;

27.3. medžius kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi laikotarpiu, nuo

kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai,

turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos produktų tiekimo

atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir įgijusio kompetencijų

ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta augančiuose

medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. Draudimas genėti netaikomas, jeigu genimos ne

didesnės kaip 5 cm skersmens (pjūvio vietoje) šakos;

27.4. kertant ar genint medžius piliakalnių ar pilkapių objekto teritorijoje, darbams naudoti

sunkiąją ar kitą techniką, galinčią pažeisti kultūrinį sluoksnį, rauti kelmus;

27.5. kirsti, laužyti ar kitaip žaloti (kalti vinis, tvirtinti reklaminius skydus ir kt.) medžius,

krūmus, jų šakas, skinti lapus, žiedus, vaisius, pažeisti šaknis, trypti pomedį;

27.6. leisti iš medžių sulą, pjaustyti medžio žievę, daryti kitus mechaninius medžio

pažeidimus;

27.7. kabint ant medžių elektros laidus, sūpuokles, virves ir kita;

27.8 siekiant apsaugoti žaliąsias erdves draudžiama šalia jų:

27.8.1. ganyti gyvulius žaliosiose vejose;

27.8.2. gaudyti ir naikinti paukščius, žvėris, smulkiąją fauną, ardyti skruzdėlynus;

27.8.3. valyti sniegą nuo stogų, neapsaugojus želdinių.

28. Kapinėse (individualiose kapavietėse) draudžiama sodinti:

28.1. plačia laja, žiedynais ar vaisiais teršiančius aplinką medžius ir krūmus;

28.2. plintančių šaknų atžalomis rūšių augalus;

28.3. plačią paviršinę šaknų sistemą turinčių, neatsparių vėjovartai rūšių (eglių ir kt.)

medžius, neskaitant žemaūgių formų;

28.4. greitai augančių, trumpaamžių, brandžiame amžiuje keliančių pavojų rūšių medžius.

IX SKYRIUS

TAISYKLIŲ KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ UŽ JŲ PAŽEIDIMUS

29. Šių taisyklių laikymosi kontrolę užtikrina įgalioti Savivaldybės administracijos

darbuotojai, Policijos komisariato pareigūnai, seniūnijų seniūnai.

30. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, traukiami

atsakomybėn Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
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X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Šios taisyklės gali būti keičiamos, papildomos ir panaikinamos Šilalės rajono

savivaldybės tarybos sprendimu.

32. Asmenims, pažeidusiems Šilalės rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių

reikalavimus, taikoma administracinė atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos administracinių

nusižengimų kodekse.

33. Taisyklių atskiri punktai galioja tiek, kiek neprieštarauja po šių taisyklių patvirtinimo

priimtiems aukštesniųjų valstybės institucijų norminiams aktams. Taisyklės gali būti papildomos,

keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios Savivaldybės tarybos sprendimu, atsižvelgiant į

galiojančius teisės aktus.

__________________________________
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             Šilalės rajono želdynų ir želdinių

             apsaugos taisyklių

             1 priedas

(Prašymo forma)

________________________________________________________________________________

(Prašymą pateikiančio fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(adresas, telefono numeris)

________________________________

(Šilalės rajono savivaldybės administracijai/seniūnijai)

PRAŠYMAS

_______________________________________

(data)

_______________________________________

(dokumento sudarymo vieta)

Prašau leisti kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus žemės sklype

__________________________________________________________________________

(adresas, žemės sklypo kadastro Nr.)

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(numatomi atlikti darbai, medžių ir krūmų rūšys, kiekis, medžio stiebo skersmuo1,3 m aukštyje)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo priežastis)

Darbus numatoma pradėti ir baigti_________________________________________________

(numatoma darbų atlikimo data)

Pateikiu šiuos dokumentus:

1. Žemės sklypo __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, Nr., data, žemės sklypo planas)

2. Nustatytąja tvarka suderintas (patvirtintas) projektas, kuriame numatytas želdinių kirtimas, persodinimas ar kitoks

pašalinimas, genėjimas, specialusis planas, kitas teritorijų planavimo dokumentas (kas reikalinga, pabraukti)

________________________________________________

________________________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, patvirtinimo data)

3. Prašomo pašalinti saugotino medžio ir krūmo nuotrauka, kurioje aiškiai matoma bloga želdinio būklė, nustatoma

pagal Želdinių atkuriamosios vertės įkainių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d.

įsakymu Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“, 2 priedą „Želdinių būklė“.

________________              ________________________

(parašas)      (vardas ir pavardė)

______________
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            Šilalės rajono želdynų ir želdinių

            apsaugos taisyklių

            2 priedas

(Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams forma)

___________________________________________________________

(savivaldybės administracijos/struktūrinio padalinio pavadinimas)

LEIDIMAS SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO,

GENĖJIMO DARBAMS

__________________ Nr. _________

(data)
_____________________

(sudarymo vieta)
Leidžiama pagal pateiktą prašymą ____________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens vardas, pavardė),
___________________________________________________________________________

adresas, telefono numeris)

žemės sklype _________________________________________________________________

(sklypo, kuriame vykdomi saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar
________________________________________________________________________________

kitokio pašalinimo, genėjimo darbai, adresas, žemės sklypo kadastro numeris)
________________________________________________________________________________

(leidžiamų vykdyti darbų esmė)

_______________________________________________________________________________________

(terminai, ribojantys darbus)
_______________________________

_______________________________

_______________________________

(saugotinų medžių ir krūmų rūšys*)

_________________

_________________

_________________

(medžio stiebo skersmuo 

1,3 m aukštyje)

____________________

____________________

____________________

(medžių ir krūmų kiekis)

Medžių ir krūmų atkuriamoji vertė __________________________ (žodžiais) _____ Eur ___ ct; 

Leidimas saugotinus medžius ir krūmus kirsti, persodinti, kitaip pašalinti galioja neterminuotai; leidimas saugotiniems 

medžiams ir krūmams genėti galioja vienam genėjimui atlikti.

_____________________________           ______________                 ____________________

(Leidimą išdavusio tarnautojo (parašas)               (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

A.V.

SUDERINTA

_______________________

(saugomos teritorijos direkcijos

atstovo pareigų pavadinimas)

______________________

(vardas, pavardė, parašas)

SUDERINTA

______________________

(Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 

ministerijos teritorinio skyriaus atstovo pareigų 

pavadinimas)

_______________________

(vardas, pavardė, parašas)

*įterpiama eilučių tiek, kiek reikalinga išvardinti visas rūšis.

_________________
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