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Projektas
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS
TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2022 m. kovo
d. Nr. T1Šilalė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 punktu, 16
straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 5
straipsnio 1 dalies 1 punktu, 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 2020 m. gruodžio 30 d.
sprendimą Nr. T1-321 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių
patvirtinimo“.
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

Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų
projektų antikorupcinio
vertinimo taisyklių
2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyrius
(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)
DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS
TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
(sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatas patvirtinti Šilalės rajono
savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos taisykles.
2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas
sprendimas.
Sprendimo projekto rengimą inicijavo įsigaliojusi nauja Lietuvos Respublikos želdynų
įstatymo redakcija. Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų
įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu. Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos
taisyklėse nustatoma Savivaldybės teritorijoje ne miško žemėje esančių želdynų ir želdinių apsauga,
tvarkymas, priežiūra, fizinių ir juridinių asmenų teisės ir pareigos, tvarkant ir prižiūrint želdynus ir
želdinius.
3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad
tokių pasekmių būtų išvengta.
Neigiamos pasekmės nenumatomos.
4. Laukiami rezultatai.
Pritarus teikiamam Savivaldybės tarybos sprendimo projektui bus patvirtintos Šilalės rajono
savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės.
5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,
papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą.
Priėmus šį sprendimą keisti ar papildyti kitų teisės aktų nereikės.
Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus
vyriausioji specialistė
(pareigos)

2022-03-

Aušra Etminienė

(parašas, data)

(vardas pavardė)

PATVIRTINTA
Šilalės rajono savivaldybės tarybos
2022 m. kovo d. sprendimu Nr. T1ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS
TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) želdynų ir želdinių apsaugos
taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatoma Savivaldybės teritorijoje ne miško žemėje esančių
želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, priežiūra, fizinių ir juridinių asmenų teisės ir pareigos,
tvarkant ir prižiūrint želdynus ir želdinius.
2. Taisyklių tikslas – nustatyti priemones, užtikrinančias želdynų ir želdinių, kaip estetiškai,
ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbių kraštovaizdžio elementų, išsaugojimą, kad būtų užtikrintas
gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio stabilumas, žmonių saugumas, būtų patenkinami visuomenės
sveikos gyvensenos ir rekreacijos poreikiai.
3. Taisyklės yra privalomos visiems Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių
savininkams, valdytojams, naudotojams, želdynus ir želdinius prižiūrinčioms įmonėms, fiziniams ir
juridiniams asmenims. Fiziniai ir juridiniai asmenys želdynus ir želdinius saugo, tvarko ir prižiūri
patys arba sudaro sutartis su atitinkamą kvalifikaciją turinčiais asmenimis.
4. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, šio įstatymo
įgyvendinamaisiais teisės aktais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
5. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Želdynų įstatyme,
šio įstatymo įgyvendinamuosiuose ir kituose galiojančiuose teisės aktuose.
II SKYRIUS
BENDRIEJI ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR TVARKYMO PRINCIPAI
6. Želdynai ir želdiniai turi gerinti aplinkos kokybę, tenkinti visuomenės rekreacijos
poreikius, nekelti pavojaus žmonių sveikatai, pastatams ir saugiam eismui.
7. Želdynus ir želdinius būtina išsaugoti kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir
kultūriškai svarbius kraštovaizdžio elementus. Turi būti išlaikomas ir formuojamas gamtinis
karkasas, kuriama vientisa tolygi želdynų sistema.
8. Siekiama išsaugoti ir tinkamai tvarkyti bei prižiūrėti jau esamus geros būklės želdinius,
prioritetą teikiant jau susiformavusiems želdiniams prižiūrėti ir atnaujinti.
III SKYRIUS
ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGA, PRIEŽIŪRA IR TVARKYMAS
9. Saugotiniems želdiniams priskiriami medžiai ir krūmai, kurie atitinka Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, kuriuos atitinkantys
medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinimo“ nustatytus kriterijus (toliau –
Kriterijai) ir Savivaldybės tarybos sprendimu saugotinais patvirtinti dendrologiškai, ekologiškai,
estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai.
10. Leidimai želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo
darbams (toliau – Leidimas) išduodami pagal Šilalės rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo,
kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo, prašymų dėl želdinių
atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo, sumokėtos želdinių
atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos apraše nustatytą tvarką.
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11. Saugotinus želdinius kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti galima
tik turint Savivaldybės administracijos direktoriaus išduotą leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo
vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius ar vadovaujantis Savivaldybės administracijos
direktoriaus sprendimu dėl saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar
intensyvaus genėjimo.
12. Fiziniai ir juridiniai asmenys ar įmonės, teikiančios teritorijų priežiūros paslaugas,
sužaloję ar sunaikinę želdinius, privalo atlyginti padarytą žalą arba atsodinti želdinį ar želdinius.
13. Želdynai ir želdiniai nuo ligų ir kenkėjų saugomi vadovaujantis Želdynų ir želdinių
sanitarinės apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m.
gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-675 „Dėl Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių
patvirtinimo“.
14. Fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys statybos darbus valstybinėje ir privačioje
žemėje privalo vadovautis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių
apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“.
15. Fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys medžių ir krūmų priežiūros darbus, vadovaujasi
šiomis Taisyklėmis ir medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos,
vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m.
sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių
želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“.
IV SKYRIUS
ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ KŪRIMAS, SODINIMAS, PERSODINIMAS
16. Želdynų kūrimas apima želdynų planavimo, želdynų projektavimo ir želdynų projekto
įgyvendinimo procesus, kurių metu, atsižvelgiant į Želdynų įstatyme nurodytus bendruosius
želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo principus,
formuojami nauji arba pertvarkomi esami želdynai.
17. Medžiai ir krūmai sodinami:
17.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu
Nr. D1-717 „Dėl Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Želdynų
įrengimo ir želdinių veisimo taisyklėmis;
17.2. vadovaujantis statinio projektais, želdynų kūrimo, pertvarkymo, tvarkymo projektais
ar apželdinimo schemomis.
18. Medžių persodinimas Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose arba ne Savivaldybės
valdomoje valstybinėje žemėje vykdomas tais atvejais, kai nėra galimybės jų išsaugoti augimo vietoje
– platinant gatves, vykdant statybos ar rekonstravimo darbus, formuojant kraštovaizdį.
V SKYRIUS
DRAUDŽIAMOSIOS NUOSTATOS ŽELDYNUOSE
19. Saugotinus medžius ir krūmus draudžiama kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar
intensyviai genėti nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos, išskyrus atvejus, kai jie kelia pavojų
gyventojams, jų turtui, statiniams, eismo saugumui taip pat kai tai būtina remontuojant,
rekonstruojant ar tiesiant naują valstybinės reikšmės kelią, įgyvendinant ypatingos valstybinės
svarbos projektus.
20. Draudžiama kertant ar genint medžius piliakalnių ar pilkapių objekto teritorijoje,
darbams naudoti sunkiąją ar kitą techniką, galinčią pažeisti kultūrinį sluoksnį. Draudžiama rauti
kelmus.
21. Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose draudžiama:
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21.1. sodinti intensyviai šaknų atžalomis plintančius augalus. Sodinti teršiančius aplinką
žiedadulkėmis, žiedynais ir vaisiais medžius ir krūmus.
21.2. fiziniams ir juridiniams asmenims savavališkai sodinti, persodinti, genėti, kirsti ar
kitaip šalinti želdinius;
21.3. kirsti, laužyti ar kitaip žaloti (kalti vinis, tvirtinti reklaminius skydus ir kt.) medžius,
krūmus, jų šakas, skinti lapus, žiedus, vaisius, pažeisti šaknis, trypti pomedį;
21.4. leisti iš medžių sulą, pažeisti medžio žievę, daryti kitus mechaninius medžių
pažeidimus;
21.5. kabinti ant medžių sūpuokles, virves ir kita;
21.6. mindžioti gėlynus, vejas;
21.7. važinėti sportinėmis ir bevariklio transporto priemonėmis, išskyrus takus;
21.8. be leidimo važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis, kur neįrengta kieta danga;
21.9. statyti motorines transporto priemones ne tam skirtose vietose, ant neuždengtų
specialiomis grotelėmis pomedžių;
21.10. plauti visų rūšių transporto priemones;
21.11. deginti atliekas, lapus, šakas, kūrenti laužus ne tam skirtose vietose;
21.12. be leidimo statyti palapines, laikinus statinius, reklaminius skydus;
21.13. ganyti gyvulius;
21.14. gaudyti ir naikinti paukščius, žvėris, smulkiąją fauną, ardyti skruzdėlynus;
21.15. pilti šiukšles, buitines atliekas, pakuotes, sugrėbtus lapus, sniegą (išskyrus neužterštą
druskomis ir nukastą nuo želdyne esančių takų), ledą ir kt.;
21.16. valyti sniegą nuo stogų, neapsaugojus želdinių;
21.17. sandėliuoti statybines ir kitas medžiagas, prekių atsargas ir tarą;
21.18. žaisti sportinius žaidimus tam nepritaikytose vietose.
VI SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ IR KONTROLĖ
22. Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę užtikrina Savivaldybės
administracija ir kitos Želdynų įstatyme nurodytos institucijos.
23. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Šios taisyklės gali būti keičiamos, papildomos ir panaikinamos Šilalės rajono
savivaldybės tarybos sprendimu.
25. Taisyklės yra privalomos visiems Savivaldybės teritorijoje ne miško žemėje esančių
želdynų ir želdinių savininkams ir valdytojams, fiziniams ir juridiniams asmenims.
26. Sprendimai, priimti vadovaujantis šiomis taisyklėmis, gali būti skundžiami teisės aktų
nustatyta tvarka.
____________________________________

Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų
projektų antikorupcinio
vertinimo taisyklių
1 priedas
TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS
TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
Šilalės rajono savivaldybės administracijos
Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Etminienė
(Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas)

Eil.
Nr.

Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos
konkrečios teisės akto
projekto ar kitų teisės aktų Teisės akto projekto
Išvada dėl teisės
nuostatos, pagrindžiančios pakeitimas, mažinantis
akto projekto
teigiamą atsakymą, arba korupcijos riziką, arba
pakeitimų arba
pateikiamos antikorupcinį teisės akto projekto
argumentų, kodėl
teisės akto projekto
tiesioginio rengėjo
neatsižvelgta į
argumentai, kodėl
vertinimą atliekančio
pastabą
neatsižvelgta į pastabą
specialisto pastabos ir
pasiūlymai dėl korupcijos
rizikos mažinimo)
pildo teisės akto
pildo teisės akto projekto
pildo teisės akto
projekto tiesioginis
vertintojas
projekto vertintojas
rengėjas
Nesudaro
tenkina

1. Teisės akto projektas
nesudaro išskirtinių ar
nevienodų sąlygų
subjektams, su kuriais
susijęs teisės akto
įgyvendinimas
2. Teisės akto projekte nėra
Taip
spragų ar nuostatų, leisiančių
dviprasmiškai aiškinti ir
taikyti teisės aktą
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
4. Teisės akto projekte nustatyti
subjekto įgaliojimai (teisės)
atitinka subjekto atliekamas
funkcijas (pareigas)
5. Teisės akto projekte
nustatytas baigtinis
sprendimo priėmimo
kriterijų (atvejų) sąrašas

netenkina

tenkina
netenkina

tenkina
netenkina

tenkina
netenkina

tenkina
netenkina
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6. Teisės akto projekte
nustatytas baigtinis sąrašas
motyvuotų atvejų, kai
priimant sprendimus
taikomos išimtys
7. Teisės akto projekte
nustatyta sprendimų
priėmimo, įforminimo tvarka
ir priimtų sprendimų
viešinimas
8. Teisės akto projekte
nustatyta sprendimų dėl
mažareikšmiškumo
priėmimo tvarka
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
10. Teisės akto projekto
nuostatoms įgyvendinti
numatytos administracinės
procedūros yra būtinos,
nustatyta išsami jų taikymo
tvarka
11. Teisės akto projekte
nustatytas baigtinis sąrašas
motyvuotų atvejų, kai
administracinė procedūra
netaikoma

tenkina
netenkina

tenkina
netenkina

tenkina
netenkina

tenkina
netenkina

tenkina
netenkina

tenkina
netenkina
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12. Teisės akto projektas nustato
jo nuostatoms įgyvendinti
numatytų administracinių
procedūrų ir sprendimo
priėmimo konkrečius
terminus
13. Teisės akto projektas nustato
motyvuotas terminų
sustabdymo ir pratęsimo
galimybes

tenkina
netenkina

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)
16. Teisės akto projekte
nustatytos kontrolės
(priežiūros) skaidrumo ir
objektyvumo užtikrinimo
priemonės
17. Teisės akto projekte
nustatyta subjektų, su kuriais
susijęs teisės akto projekto
nuostatų įgyvendinimas,
atsakomybės rūšis
(tarnybinė, administracinė,
baudžiamoji ir panašiai)
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
19. Kiti svarbūs kriterijai
Nėra

tenkina
netenkina

tenkina
netenkina

tenkina
netenkina

tenkina
netenkina

tenkina
netenkina
Teisės akto projekto Kaimo reikalų ir
tiesioginis rengėjas: aplinkosaugos

Teisės akto
projekto vertintojas:

skyriaus vyriausioji
specialistė Aušra Etminienė
(pareigos) (vardas ir pavardė)

Savivaldybės administracijos
vyriausiasis specialistas
Aloyzas Vaičiulis
(pareigos) (vardas ir pavardė)

2022-03-18
(parašas) (data)

(parašas) (data)
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