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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 punktu, 16
straipsnio 2 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktu,
Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4
straipsnio 1 dalies 4 punktu, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių
apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių
inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo 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.
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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ, REIKALINGŲ VIEŠŲJŲ ŽELDYNŲ IR
ŽELDINIŲ APSAUGAI, PRIEŽIŪRAI IR TVARKYMUI, VIEŠŲJŲ ŽELDYNŲ KŪRIMUI
IR ŽELDINIŲ VEISIMUI, ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMUI, VIEŠŲJŲ
ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS EKSPERTIZĖMS ATLIKTI, SKYRIMO TVARKOS
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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir
želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir
želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos
aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja lėšų, reikalingų valstybinėje bei savivaldybei
priskirtoje žemėje esančių viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų
želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių
būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarką.
2. Pagrindinės apraše vartojamos sąvokos:
2.1. Atskirasis želdynas – parkas, miesto sodas, skveras ar kitoks želdynas, esantis žemės
sklype, kuris pagal jo naudojimo būdą priskiriamas prie atskirųjų želdynų teritorijų;
2.2. Priklausomasis želdynas – želdynas, esantis statiniams ir įrenginiams skirtame žemės
sklype;
2.3. Viešieji želdynai ir želdiniai – savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijoje esantys
želdynai ir želdiniai, skirti visuomenės poreikiams tenkinti, taip pat privačioje žemėje esantys
želdynai ir želdiniai, dėl kurių lankymo, apsaugos ir priežiūros tarp privačių želdynų ir želdinių
savininkų ir savivaldybės vykdomosios institucijos sudaryta sutartis;
2.4. Želdiniai – ne miško žemėje įveisti ar natūraliai augantys medžiai, krūmai ar lianos;
2.5. Želdynas – ne mažesnis kaip 0,01 hektaro ne miško žemės plotas su želdiniais, kuriame
gali būti vandens telkinių, želdynų statinių ir įrenginių, vejų ir gėlynų;
2.6. Želdyno pertvarkymas – želdyno struktūros keitimas, iškertant ar kitaip pašalinant iš
augimo vietos ne mažiau kaip 20 procentų želdyno želdinių arba papildant želdyną naujais želdiniais,
kurie sudarys ne mažiau kaip 20 procentų želdyne jau esančių želdinių skaičiaus;
2.7. Želdynų ir želdinių apsauga – visuma veiksmų ir priemonių, kuriomis užtikrinamas
želdynų kompozicijos, želdinių kiekio ir biologinės įvairovės išsaugojimas, želdinių gerovė, įskaitant
želdynų ir želdinių apsaugą nuo neteisėto jų naikinimo;
2.8. Želdynų ir želdinių būklės ekspertizė – želdynų ir (ar) želdinių fizinės, ekologinės,
fiziologinės, estetinės būklės, mechaninio stabilumo ir gyvybinės erdvės tyrimas ir vertinimas;
2.9. Želdynų ir želdinių priežiūra – periodiškai atliekami darbai, kuriais siekiama želdyne
palaikyti ir (ar) pagerinti želdinių būklę, kad želdynas geriausiai atitiktų savo paskirtį, taip pat
palaikyti ir (ar) pagerinti želdinių tinkamą dendrologinę (ekologinę) būklę, želdinių statinių ir
įrenginių techninę būklę;
2.10. Želdynų ir želdinių tvarkymas – darbai, kuriais atkuriami, keičiami, atnaujinami
želdynai, pavieniai želdiniai, želdynų statiniai ir įrenginiai, kai iškertama ar kitaip pašalinama iš
augimo vietos arba papildoma naujais iki 20 procentų želdyno želdinių;
2.11. Kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos
Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
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II SKYRIUS
FINANSAVIMO ŠALTINIAI
3. Viešųjų želdynų ir želdinių, esančių valstybinėje ir savivaldybei priskirtoje žemėje,
apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui, viešųjų želdinių veisimui, želdynų ir
želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti lėšos gali būti
skiriamos iš:
3.1. Savivaldybės biudžeto lėšų;
3.2. valstybės biudžeto lėšų;
3.3. Europos Sąjungos lėšų;
3.4. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau –
Savivaldybės AARS programa) lėšų;
4. Kitų, negu nurodyta Tvarkos aprašo 3 punkte, želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros,
tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo darbus finansuoja jų savininkai ir (ar) valdytojai.
III SKYRIUS
LĖŠŲ PLANAVIMAS IR SKYRIMAS
5. Viešųjų želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo, želdynų kūrimo
finansavimas planuojamas vadovaujantis savivaldybės lygmens ir (ar) vietovės lygmens
kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentais, želdynų projektais, savivaldybės
strateginiu plėtros planu ir (ar) savivaldybės strateginiu veiklos planu ir kitais strateginio planavimo
dokumentais.
6. Pagal parengtą Tvarkos aprašą finansuojamos želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo,
būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo, inventorizacijos priemonės:
6.1. naujų želdinių (pvz., medžių, krūmų, krūmokšnių ir lianų sodinukai, gėlių sėklos ir
pan.) įsigijimas ir veisimas (pvz., vejų ir gėlynų sodinimas, įrengimas ir pan.);
6.2. želdynų kūrimo, tvarkymo ir pertvarkymo projektų rengimas;
6.3. želdynų kūrimas, tvarkymas, pertvarkymas, inventorizavimas ir informacinių ženklų
įrengimas;
6.4. atskirojo želdyno, norint jį įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, įteisinimo
darbai;
6.5. želdynų ir želdinių tvarkymo ir inventorizavimo įrangos pirkimas;
6.6. želdinių sanitarinės būklės gerinimo darbai (pvz., mokslininkų rekomendacijų
parengimas, jų įgyvendinimui reikalingų medžiagų pirkimas ir panaudojimas rekomendacijose
nurodytoms priemonėms įgyvendinti);
6.7. pavojų keliančių ir sergančių medžių šalinimo darbai (pvz., medžių nukirtimas, kelmų
šalinimas ar žeminimas iki žemės paviršiaus, žemės paviršiaus (šaligatvio dangos) sutvarkymas
išrovus kelmą ir kt.);
6.8. medžių ir krūmų genėjimo, medžių gyvybingumo palaikymo ir šakų smulkinimo
darbai;
6.9. želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programos įgyvendinimo priemonės, jų
vykdymui reikalingų medžiagų ir įrangos pirkimas;
6.10. savivaldybės želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo, želdinių veisimo
programos parengimas;
6.11. želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių rengimas;
6.12. savivaldybės darbuotojų, atsakingų už želdynų ir želdinių apsaugą, priežiūrą ir
tvarkymą, mokymas ir (ar) kvalifikacijos kėlimas;
6.13. dokumentacijos reikalingos išvardintoms priemonėms įgyvendinti rengimas;
6.14. kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.
7. Lėšos želdynams ir želdiniams inventorizuoti, viešųjų želdynų ir želdinių būklės
stebėsenai vykdyti, kadastriniams matavimams atlikti, projektams rengti, viešųjų želdynų ir želdinių

3
apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešiesiems želdynams kurti, želdiniams veisti ir kitoms
priemonėms vykdyti numatomos Savivaldybės AARS programoje ir Savivaldybės biudžete.
8. Patvirtinus biudžetą, pagal priemonių pobūdį, Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu sudaroma viešųjų pirkimų komisija arba paraiškų atrankos komisija ar skiriamas
organizatorius. Viešųjų pirkimų komisija atlieka Savivaldybės AARS programos priemonių paslaugų
ir darbų pirkimą. Paraiškų atrankos komisija vertina paraiškas. Aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos priemonėms, kurios įgyvendinamos Savivaldybės administracijos seniūnijų
teritorijose, Savivaldybės tarybai patvirtinus biudžetą, Savivaldybės administracijos seniūnijų
seniūnai ne vėliau kaip per du mėnesius pateikia Paraiškų atrankos komisijos pirmininkui išsamią
paraišką (paraiškos forma tvirtinama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu) pagal
atitinkamą programos priemonę numatydami priemonės įgyvendinimui lėšų poreikį ir jos įvykdymo
terminus.
IV SKYRIUS
ATSISKAITYMAS UŽ ATLIKTUS DARBUS IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO
KONTROLĖ
9. Lėšų gavėjas Atsakingam struktūriniam padaliniui pateikia šiuos dokumentus apie tikslinį
lėšų panaudojimą: projektinės dokumentacijos, sutarčių, atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktų,
sąskaitų faktūrų ir kitų reikalingų dokumentų kopijas.
10. Už lėšų naudojimą pagal paskirtį želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdinių
kūrimui ir naujų želdinių veisimui yra atsakingi priemonių vykdytojai.
11. Priemonių vykdytojai nepanaudotas želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdinių
kūrimui ir naujų želdinių veisimui skirtas lėšas turi grąžinti į Savivaldybės administracijos sąskaitą
ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 21 d.
12. Draudžiama šias lėšas naudoti kitai paskirčiai.
13. Už šio Tvarkos aprašo nuostatų nesilaikymą juridiniai ir fiziniai asmenys (želdinių
tvarkytojai) atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Tvarkos aprašas gali būti keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios Šilalės rajono
savivaldybės tarybos sprendimu.
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