Elektroninio dokumento nuorašas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL 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
APRAŠO PATVIRTINIMO
2022 m. kovo 30 d. Nr. T1-90
Šilalė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 punktu,
Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 9 dalimi, Šilalės rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti 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 aprašą (pridedama).
2. 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, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams
(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras

Algirdas Meiženis

PATVIRTINTA
Šilalės rajono savivaldybės tarybos
2022 m. kovo 30 d. sprendimu
Nr. T1-90
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
APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 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 aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato 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 tvarką.
2. Tvarkos apraše vartojamos šios sąvokos:
2.1. Intensyvus želdinių genėjimas – želdinių priežiūros darbai, kurių metu pašalinama
daugiau kaip 30 procentų medžių ar krūmų lajos tūrio.
2.2. Saugotini želdiniai – medžiai ir krūmai, atitinkantys Lietuvos Respublikos Vyriausybės
patvirtintus augimo vietos, rūšies ir matmenų kriterijus, pagal kuriuos medžiai ir krūmai priskiriami
saugotiniems, ir (ar) savivaldybės atstovaujamosios institucijos sprendimu saugotinais paskelbti
dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi
medžiai ir krūmai, kuriems kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti reikalingas
leidimas ar sprendimas.
2.3. Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorija – želdiniais ar želdynais užimtas žemės
plotai, esantys savivaldybės patikėjimo ar panaudos teise valdomoje valstybinėje žemėje ir
savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje žemėje, taip pat valstybinės žemės valdytojos
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos valdomoje valstybinėje žemėje miestuose,
miesteliuose.
2.4. Želdiniai – ne miško žemėje įveisti ar natūraliai augantys medžiai, krūmai ar lianos.
2.5. Želdynų ir želdinių būklės ekspertizė – želdynų ir (ar) želdinių fizinės, ekologinės,
fiziologinės, estetinės būklės, mechaninio stabilumo ir gyvybinės erdvės tyrimas ir vertinimas.
2.6. Kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos
Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
II SKYRIUS
LEIDIMŲ KIRSTI, KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS AR INTENSYVIAI
GENĖTI SAUGOTINUS ŽELDINIUS IŠDAVIMO TVARKA
3. Saugotinus želdinius kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti galima
tik turint Šilalės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracijos) direktoriaus išduotą
leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius (toliau –
Leidimas) pagal Tvarkos aprašo 2 priedą ar vadovaujantis galiojančiu Administracijos direktoriaus
sprendimu kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius, išduotu
pagal Tvarkos aprašo 3 priedą (toliau – Sprendimas), ir sumokėjus želdinių atkuriamosios vertės
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kompensaciją, apskaičiuotą pagal aplinkos ministro patvirtintus Želdinių atkuriamosios vertės
įkainius.
4. Leidimo ar Sprendimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti
saugotinus želdinius nereikia, kai:
4.1. jie auga elektros tinklų, šilumos perdavimo tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių
(produktotiekių) apsaugos zonose ir šiuos darbus atlieka prieš darbų pradžią apie juos raštu informavę
žemės, kurioje auga saugotini želdiniai, savininką ar valdytoją, elektros tinklus, šilumos tinklus,
magistralinius dujotiekius ir naftotiekius (produktotiekius) eksploatuojantys asmenys ar jų įgalioti
tretieji asmenys;
4.2. šiuos darbus reikia atlikti nedelsiant – dėl gamtinio, eismo ar kito įvykio pakitus
saugotinų želdinių būklei, kai dėl to jie kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams ar eismo
saugumui; šiuo atveju darbus atlikę asmenys per 3 darbo dienas privalo raštu informuoti
Administraciją, nurodydami saugotino želdinio rūšį, vietą (adresą ar koordinates) ir pateikdami 3
nuotraukas, kuriose būtų užfiksuotas vaizdas prieš atliekant darbus ir iš skirtingų pusių užfiksuotas
nukirstas, kitaip pašalintas iš augimo vietos ar intensyviai nugenėtas saugotinas želdinys.
5. Želdinių atkuriamosios vertės kompensacija neskaičiuojama ir apie tai pažymima Leidime
arba Sprendime, kai saugotini želdiniai:
5.1. nebus kertami – Leidimas išduotas ar Sprendimas priimtas intensyviam želdinių
genėjimui;
5.2. kertami, kitaip pašalinami iš augimo vietos ar intensyviai genimi Tvarkos aprašo 4
punkte numatytais atvejais;
5.3. yra pažeisti stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų (išskyrus
biologinei įvairovei svarbius želdinius, kurie nekelia pavojaus gyventojams, jų turtui, statiniams ir
eismo saugumui);
5.4. yra pasvirę didesniu kaip 45 laipsnių kampu;
5.5. kertami vykdant teritorijų planavimo dokumentuose, viešųjų atskirųjų želdynų
projektuose numatytus kraštovaizdžio formavimo kirtimus;
5.6. auga ant piliakalnių, pilkapių;
5.7. auga kapinėse ir ardo paminklus, antkapius, kitus kapinių statinius ar įrenginius;
5.8. gadina pastato pamatus ar kitas jo dalis;
5.9. auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms Lietuvos
Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytais apribojimais;
5.10. auga teritorijoje, kuri naudojama valstybinės reikšmės keliams eksploatuoti;
5.11. auga valstybinės ar vietinės reikšmės kelio juostoje ir dėl blogos būklės kelia grėsmę
užvirsti ant kelio;
5.12. nurodyti saugomų teritorijų planavimo, saugomų rūšių ar buveinių apsaugos priemonių
įgyvendinimo dokumentuose kaip kertami ar kitaip pašalinami iš augimo vietos;
5.13. auga žemėje, kurioje teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama veisti mišką;
5.14. kertami ar kitaip pašalinami iš augimo vietos įgyvendinant krašto apsaugos ar valstybės
sienos apsaugos tikslus.
6. Želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas (įskaitant ir seniūnijas), kitas fizinis ar
juridinis asmuo pateikia Administracijai nustatytos formos prašymą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo
vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius (Tvarkos aprašo 1 priedas) (toliau – Prašymas).
7. Gavusi tinkamai užpildytą prašymą, Administracija organizuoja prašymo išduoti Leidimą,
priimti Sprendimą nagrinėjimą.
8. Privačioje žemėje:
8.1. jeigu privačios žemės sklypo savininkas pateikė netinkamai užpildytą prašymą,
Administracijos direktorius per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos informuoja apie tai
privačios žemės sklypo savininką ir nustato 5 darbo dienų terminą patikslintam prašymui pateikti;
8.2. patikrinus, ar numatomas saugotinų želdinių kirtimas, kitoks pašalinimas iš augimo
vietos ar intensyvus genėjimas neprieštarauja savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams,
savivaldybės (ar) vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams,
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per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos Administracijos direktorius privačios žemės sklypo
savininkui išduoda Leidimą, kuriame nurodo želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydį;
8.3. nustačius, kad numatomas saugotinų želdinių kirtimas, kitoks pašalinimas iš augimo
vietos ar intensyvus genėjimas prieštarauja savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams,
savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams,
Administracijos direktorius motyvuotai atsisako jį išduoti ir apie priimtą sprendimą raštu informuoja
privačios žemės sklypo savininką;
8.4. jeigu per nustatytą terminą pagal tinkamai užpildytą prašymą Administracijos
direktorius neišduoda Leidimo arba motyvuotai neatsisako jį išduoti, laikoma, kad Leidimas išduotas;
8.5. Leidimas galioja neterminuotai; Administracijos direktorius, laikydamasis asmens
duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo
Leidimo išdavimo dienos savivaldybės interneto svetainės puslapyje paskelbia informaciją apie
išduotą Leidimą, nurodydamas numatomų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti
saugotinų želdinių vietą, rūšį, skaičių, skersmenį.
9. Valstybinėje žemėje:
9.1. Įvertinus, ar numatomas saugotinų želdinių kirtimas, kitoks pašalinimas iš augimo
vietos ar intensyvus genėjimas neprieštarauja savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams,
savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams
taip pat Želdynų įstatymo numatytais atvejais atsižvelgęs į želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir
tvarkymo komisijos (toliau – Komisija) išvadą ir (ar) želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvadą,
Administracijos direktorius priima sprendimą išduoti Leidimą ir numato Leidimo įsigaliojimo
terminą, kuris gali būti ne anksčiau kaip po 20 darbo dienų nuo Sprendimo priėmimo dienos, ir ne
vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sprendimo išduoti Leidimą priėmimo dienos savivaldybės
interneto svetainėje paskelbia informaciją apie priimtą Sprendimą išduoti Leidimą, nurodydamas
numatomų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinų želdinių vietą, rūšį,
skaičių, skersmenį, želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydį bei numatomą Leidimo
įsigaliojimo dieną. Jeigu iki Sprendime nurodytos Leidimo įsigaliojimo dienos Administracijos
direktorius gavo Tvarkos aprašo 13.3 papunktyje numatytą rašytinį suinteresuotos visuomenės
prašymą arba Tvarkos aprašo 14 punkte numatytą suinteresuotos visuomenės pranešimą, Leidimo
įsigaliojimas atidedamas laikotarpiui, reikalingam želdynų ir želdinių būklės ekspertizei atlikti.
9.2. Gavęs želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvadą, Administracijos direktorius per 5
darbo dienas su ja susipažįsta ir priima sprendimą nekeisti Leidimo, pakeisti Leidimą arba panaikinti
Sprendimą dėl Leidimo išdavimo ir jį kartu su želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvada paskelbia
Savivaldybės interneto svetainėje. Jeigu Administracijos direktorius neatsižvelgė ar atsižvelgė tik iš
dalies į Komisijos išvadą ir (ar) želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvadą, Sprendime dėl Leidimo
išdavimo privalo nurodyti tokio sprendimo priežastis ir motyvus.
10. Dėl savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose esančių saugotinų želdinių kirtimo,
kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo Administracijos direktorius, įvertinęs,
ar numatomas saugotinų želdinių kirtimas, kitoks pašalinimas iš augimo vietos ar intensyvus
genėjimas neprieštarauja savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, savivaldybės ir (ar)
vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams, taip pat Želdynų
įstatymo numatytais atvejais atsižvelgęs į Komisijos išvadą ir (ar) želdynų ir želdinių būklės
ekspertizės išvadą, priima Sprendimą ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo
savivaldybės interneto svetainėje jį paskelbia. Kartu su Sprendimu savivaldybės interneto svetainėje
paskelbiama Komisijos išvada ir (ar) želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvada, kai šias išvadas
Želdynų įstatymo numatytais atvejais privaloma gauti ir įvertinti iki Sprendimo priėmimo;
10.1. Sprendime privaloma nurodyti numatomų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar
intensyviai genėti saugotinų želdinių vietą, rūšį, skaičių, skersmenį, želdinių atkuriamosios vertės
kompensacijos dydį ir numatomą Sprendimo įsigaliojimo terminą, kuris gali būti ne ankstesnis kaip
po 20 darbo dienų nuo Sprendimo priėmimo dienos;
10.2. jeigu iki nurodytos Sprendimo įsigaliojimo dienos Administracijos direktorius gavo
Tvarkos aprašo 13.3 papunktyje numatytą rašytinį suinteresuotos visuomenės prašymą atlikti želdynų

4
ir želdinių būklės ekspertizę arba Tvarkos aprašo 14 punkte numatytą suinteresuotos visuomenės
pranešimą apie jos iniciatyva užsakytą želdynų ir želdinių būklės ekspertizę ir tai patvirtinančius
dokumentus, Sprendimo įsigaliojimas atidedamas laikotarpiui, reikalingam želdynų ir želdinių būklės
ekspertizei atlikti;
10.3. Gavęs želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvadą, Administracijos direktorius per 5
darbo dienas susipažįsta su želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvada ir palieka Sprendimą
nepakeistą, pakeičia arba panaikina Sprendimą ir jį kartu su želdynų ir želdinių būklės ekspertizės
išvada paskelbia savivaldybės interneto svetainėje. Jeigu Administracijos direktorius neatsižvelgė ar
atsižvelgė tik iš dalies į Komisijos išvadą ir (ar) želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvadą,
Sprendime privalo nurodyti tokio sprendimo priežastis ir motyvus.
11. Leidime ar Sprendime numatyti saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo
vietos ar intensyvaus genėjimo darbai gali būti pradėti ne anksčiau kaip nuo įsigaliojusio Leidimo ar
Sprendimo paskelbimo Savivaldybės interneto svetainėje. Nurodytas terminas netaikomas, kai
viešųjų želdynų ir želdinių tvarkymo, viešųjų saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš
augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbus atlikti reikia nedelsiant, kai dėl gamtos sąlygų, eismo
ar kito įvykio želdinio būklė pakito ir želdinys kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams ar eismo
saugumui. Leidimas galioja neterminuotai.
12. Komisijos išvadą dėl būtinybės kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos saugotinus
želdinius privaloma gauti, kai savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose arba ne savivaldybės
valdomoje valstybinėje žemėje ketinama kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos 10 ar daugiau
saugotinų želdinių, viešuosiuose atskiruosiuose želdynuose augančius saugotinus želdinius. Komisija
išvadą privalo pateikti per 20 darbo dienų.
13. Želdynų ir želdinių būklės ekspertizė privaloma, kai:
13.1. numatoma pertvarkyti didesnius kaip 1 hektaro ploto viešuosius želdynus
urbanizuotose teritorijose;
13.2. numatoma kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos gatvių želdinius ilgesniame kaip
100 m gatvės ruože, kai numatomame pertvarkyti gatvės ruože auga 10 ir daugiau saugotinų želdinių;
13.3. suinteresuotos visuomenės reikalavimu, kai pateikiamas rašytinis prašymas dėl
numatomų tvarkyti viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizės atlikimo, kurį pasirašė ne mažiau
kaip 100 asmenų, kai numatoma kirsti viešuosius želdinius miesto ar miestelio teritorijoje, arba kurį
pasirašė ne mažiau kaip 40 asmenų, kai numatoma kirsti viešuosius želdinius kaimo teritorijoje.
14. Suinteresuota visuomenė turi teisę savo iniciatyva užsakyti viešųjų želdynų ir želdinių
būklės ekspertizę, kai ją atlikti neprivaloma, ir perduoti ekspertizės išvadą Administracijos
direktoriui. Apie užsakytą ir numatomą atlikti viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizę
suinteresuotos visuomenės atstovai privalo informuoti Administracijos direktorių raštu, pateikdami
pranešimą apie užsakytą želdynų ir želdinių būklės ekspertizę ir tai patvirtinančius dokumentus iki
Leidimo įsigaliojimo termino arba iki viešojo atskirojo želdyno projektavimo parengiamojo etapo
pabaigos.
15. Administracijos direktorius persiunčia gauto prašymo kopiją Saugomų teritorijų
tarnybos prie Aplinkos ministerijos ar Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
atstovams (toliau – Institucijos), išvadai gauti, kai prašymas susijęs su šių Institucijų kuruojamomis
teritorijomis Šilalės rajone.
16. Prašyme pateiktoms priežastims pagrįsti iš želdynų ir želdinių savininko ar valdytojo,
kito fizinio ar juridinio asmens, prašančio kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti
saugotinus želdinius, Administracijos direktorius gali prašyti papildomos informacijos.
17. Privačios žemės savininkas ar valstybinės žemės valdytojas, kuriam išduotas Leidimas,
prieš medžių ir krūmų, įrašytų Leidime, kirtimą ar kitokį pašalinimą iš augimo vietos turi sumokėti
jų atkuriamąją vertę į savivaldybės nurodytą sąskaitą, išskyrus aprašo 5 punkte nurodytus atvejus.
18. Leidimo galiojimas panaikinamas:
18.1. kai įsiteisėja teismo sprendimas;
18.2. kai savivaldybės vykdomoji institucija išduoda naują Leidimą;
18.3. privataus žemės sklypo savininko ar valstybinės žemės valdytojo prašymu.
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III SKYRIUS
PRAŠYMŲ PERSKAIČIUOTI ŽELDINIŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS KOMPENSACIJĄ
NAGRINĖJIMO IR SUMOKĖTOS ŽELDINIŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS
KOMPENSACIJOS GRĄŽINIMO TVARKA
19. Privačios žemės sklypo savininkas ar valstybinės žemės valdytojas turi teisę kreiptis į
Administracijos direktorių dėl želdinių atkuriamosios vertės dydžio perskaičiavimo ir dalies ar visos
sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo, kai:
19.1. Leidime nurodytas želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydis yra didesnis už
perskaičiuotąjį;
19.2. želdinių atkuriamosios vertės kompensacija neturėjo būti skaičiuojama.
20. Asmuo pateikia nustatytos formos prašymą (Tvarkos aprašo 4 priedas) dėl želdinių
atkuriamosios vertės dydžio perskaičiavimo ir dalies ar visos sumokėtos želdinių atkuriamosios
vertės kompensacijos grąžinimo.
21. Administracijos direktorius privalo privačios žemės sklypo savininko ar valstybinės
žemės valdytojo prašymą dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos perskaičiavimo išnagrinėti
ir priimti sprendimą dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos permokos grąžinimo per 20
darbo dienų nuo tinkamai užpildyto prašymo gavimo bei grąžinti želdinių atkuriamosios vertės
kompensacijos permoką per 20 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo.
22. Jeigu nukirtus ar kitaip pašalinus iš augimo vietos savivaldybės želdynų ir želdinių
teritorijoje buvusį saugotiną želdinį paaiškėja, kad Sprendime nurodytas želdinių atkuriamosios
vertės kompensacijos dydis yra netikslus arba neturėjo būti skaičiuojamas, savivaldybės vykdomoji
institucija jį perskaičiuoja ir atitinkamai sumažina ar padidina savo želdinių atkuriamosios vertės
kompensacijos dydį.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23. Šis Tvarkos aprašas gali būti keičiamas, papildomas ir panaikinamas Šilalės rajono
savivaldybės tarybos sprendimu.
__________________________________
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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 aprašo
1 priedas

(Prašymo leisti kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos, intensyviai genėti saugotinus želdinius
forma)
_______________________________________________________________________________
(Prašymą teikiančio fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

_______________________________________________________________________________
(adresas, telefono numeris)

Šilalės rajono savivaldybės administracijai
PRAŠYMAS
_________________
(data)

_________________
(dokumento sudarymo vieta)

Prašau leisti kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos, intensyviai genėti saugotinus želdinius
žemės sklype/teritorijoje (reikalingą pabraukti)
_______________________________________________________________________________
(adresas, žemės sklypo kadastro Nr./vieta)

_______________________________________________________________________________
(numatomi atlikti darbai)

_______________________________________________________________________________
(saugotinų želdinių rūšys, kiekis, medžio stiebo skersmuo 1,3 m aukštyje)

_______________________________________________________________________________
(saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos, intensyvaus genėjimo priežastis)

Darbus numatoma pradėti ir baigti___________________________________________________
(numatoma darbų atlikimo data)

PRIDEDAMA:
1. Žemės sklypo plano kopija, ___ lapas (-ai).
2. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie nuosavybės teise
įregistruotą žemės sklypą kopija, ___lapas (-ai).
3. Įgaliojimo kopija, jei prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo
(privaloma), ___ lapas (-ai).
4. Numatomų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti želdinių schema
pažymint želdinių augimo vietą, rūšis, skaičių, skersmenį, ___ lapas (-ai).
5. Bendrijos ar gyventojų susirinkimo protokolo, patvirtinančio, kad šiam prašymui pritarta
paprasta balsų dauguma (50 proc. plius 1 balsas), kopija arba išrašas (jei taikoma*), ___ lapas (-ai).
6. Želdinių būklės ekspertizės išvada (jei taikoma**), ___ lapas (-ai).
Paaiškinimai kada taikomas reikalavimas:
* Bendrijos ar gyventojų susirinkimo protokolo, patvirtinančio, kad šiam prašymui pritarta paprasta
balsų dauguma (50 proc. plius 1 balsas), kopija arba išrašas pateikiami, kai prašoma kirsti geros
būklės želdinius.
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** Želdinių būklės ekspertizės išvada pateikiama, jeigu Želdynų įstatyme nustatyta tvarka atliekama
želdinių būklės ekspertizė.
_____________________

________________________
(vardas ir pavardė)

(parašas)
SUDERINTA
________________________________
(asmens, kurio sklype auga prašyme
nurodyti saugotini medžiai ir krūmai,
parašas, vardas ir pavardė)

__________________________________
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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 aprašo
2 priedas

(Leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos, intensyviai genėti saugotinus želdinius
forma)
LEIDIMAS KIRSTI, KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS, INTENSYVIAI GENĖTI
SAUGOTINUS ŽELDINIUS
_________________ Nr. _________________
(data)

Šilalė
Leidžiama pagal pateiktą prašymą _______________________________________________
(juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens vardas, pavardė),

________________________________________________________________________________
adresas, telefono numeris)

________________________________________________________________________________
(sklypo, kuriame vykdomi saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos, intensyvaus
genėjimo darbai, adresas, žemės sklypo kadastro numeris)

________________________________________________________________________________
(leidžiamų vykdyti darbų esmė)

Draudžiama kirsti, kitaip iš augimo vietos pašalinti ar intensyviai genėti saugotinus medžius
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.
(terminai, ribojantys darbus)

___________________
(saugotinų želdinio rūšys*)

______________________

______________

(stiebo skersmuo 1,3 m aukštyje)

(želdinių kiekis)

Saugotinų želdinių atkuriamoji vertė __________________________ (žodžiais) _____ Eur ___ ct.
Leidimas įsigalioja: 20___ m. _____________________ ___ d.
Darbus vykdyti ne anksčiau kaip: 20___ m. _____________________ ___ d.
Šilalės rajono savivaldybės
administracijos direktorius

____________________

_____________

(parašas)

(vardas ir pavardė)
A.V.

*įterpiama eilučių tiek, kiek reikalinga išvardinti visas rūšis.
__________________________________
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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 aprašo
3 priedas

(Leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius forma)

SPRENDIMAS KIRSTI, KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS AR INTENSYVIAI
GENĖTI SAUGOTINUS ŽELDINIUS
__________________ Nr. _________
(data)
Šilalė
Leidžiama ______________________________________________________________________
(juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens vardas, pavardė),
________________________________________________________________________________
adresas, telefono numeris)
žemės sklype _____________________________________________________________________
(sklypo, kuriame vykdomi saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos
ar intensyvaus genėjimo, darbai, adresas, žemės sklypo kadastro numeris)
________________________________________________________________________________
(leidžiamų vykdyti darbų esmė)
________________________________________________________________________________
(terminai, ribojantys darbus)
_______________________________
_________________
____________________
_______________________________
_________________
____________________
(saugotinų medžių ir krūmų rūšys*)
(medžio stiebo skersmuo (medžių ir krūmų kiekis)
1,3 m aukštyje)
Medžių ir krūmų atkuriamoji vertė __________________________ (žodžiais) _____ Eur ___ ct.
Sprendimas kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos įsigalioja 20.... m. .............................. .... dieną.
Šilalės rajono savivaldybės
administracijos direktorius

____________________

_____________

(parašas)

(vardas ir pavardė)
A.V.

* Įterpiama tiek eilučių, kiek reikia visoms rūšims išvardyti.
_________________

10
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 aprašo
4 priedas
(Prašymo grąžinti želdinių atkuriamosios vertės kompensaciją forma)
________________________________________________________________________________
(Prašymą pateikiančio fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)
________________________________________________________________________________
(adresas)
___________________________________
(telefono numeris, el. paštas)

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui
PRAŠYMAS
PERSKAIČIUOTI AR GRĄŽINTI SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS
KOMPENSACIJĄ
__________________________
(data)

Prašau perskaičiuoti ir grąžinti (Leidimo išdavimo data) Leidimu (Leidimo numeris) kirsti
kitaip pašalintu iš augimo vietos ar intensyviai genėti želdinius žemės sklype Nr._____________
adresu: _____________________________________, apskaičiuotą želdinių atkuriamosios vertės
kompensaciją į (banko pavadinimas) sąskaitą Nr._______________________.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(aplinkybės dėl kurių saugotinų želdinių atkuriamosios vertės kompensacija turėtų būti perskaičiuota ar gražinta,
nurodant medžių rūšis ir kiekius)
________________
(parašas)

______________________________________
(vardas ir pavardė)
_______________________________
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