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SPRENDIMAS

DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ 

PATVIRTINIMO

2020 m. gegužės   d. Nr. TS-

Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 6 straipsnio 26 ir 28 punktais, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymą 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“ (nauja

redakcija),  n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti Visagino savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles

(pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Visagino savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d.

sprendimą Nr. TS-194 „Dėl Visagino savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo

taisyklių patvirtinimo“ kartu su visais jo pakeitimais.

Savivaldybės meras   Erlandas Galaguz

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA

Visagino savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės   d. sprendimu Nr. TS-

VISAGINO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Visagino savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės (toliau – Taisyklės)

parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, Lietuvos Respublikos

Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, kitais teisės aktais.

2. Taisyklės reglamentuoja Visagino savivaldybės ne miškų ūkio paskirties žemėje

augančių saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo, šių

darbų vykdymo, leidimų šiems darbams išdavimo, šalinamų medžių ir krūmų vertės atlyginimo

tvarką, želdinių ir želdynų apsaugą, tvarkymą, priežiūrą, kūrimą, visuomenės informavimą, fizinių

asmenų teises ir pareigas ir atsakomybę už Taisyklių pažeidimus.

3. Šios Taisyklės taikomos želdynų ir želdinių savininkams ir valdytojams, želdynus ir

želdinius prižiūrinčioms įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims Visagino savivaldybės

teritorijoje.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme ir šio

įstatymo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS

BENDRIEJI ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS BEI TVARKYMO PRINCIPAI

5. Visagino savivaldybės želdynai ir želdiniai turi gerinti aplinkos kokybę, tenkinti

visuomenės sveikos gyvensenos ir rekreacijos poreikius, nekelti pavojaus žmonėms, pastatams,

saugiam eismui gatvėse, automobilių ir geležinkelio keliuose.

6. Želdynus ir želdinius būtina išsaugoti kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai

svarbius kraštovaizdžio elementus.

7. Želdynų ir želdinių apsauga ir tvarkymas organizuojami pagal šiuos principus:

7.1. želdynų ir želdinių priežiūros darbai atliekami nedarant neigiamo poveikio aplinkai ir

žmogui;

7.2. želdynuose ir želdiniuose saugoma biologinė įvairovė;

7.3. formuojamas gamtinis karkasas, kuriama vientisa tolygi miesto želdynų sistema;

7.4. siekiama išsaugoti ir tinkamai tvarkyti esamus geros būklės želdinius jų augimo

vietoje, prioritetą teikiant jau susiformavusiems želdiniams prižiūrėti, atnaujinti;

7.5. kritinės būklės medžių laipsniškas pakeitimas sveikais, atsparesnių rūšių ir veislių

individais;

7.6. pertvarkant esamus želdynus ir kuriant naujus, įvertinama suinteresuotos visuomenės

motyvuota nuomonė;

7.7. nemažinamas miesto bendrasis atskirųjų želdynų plotas;

7.8. išlaikomi užstatytų ir atvirų, gyventojų poilsiui ir sveikatingumui skirtų teritorijų

optimalūs ploto santykiai (nustatyti pagal galiojančias normas), ekologiniai ir estetiniai ryšiai;

7.9. išlaikomas istorinių želdynų ir juose arba greta jų esančių pastatų ansamblių ar

kompleksų ir jų tarpusavio funkcijų vientisumas;

7.10. atskirieji želdynai (parkai, skverai, miesto sodai, dendrologiniai rinkiniai) neskaidomi

į dalis, išskyrus jų teritorijoje esančių objektų sklypų formavimą.



III SKYRIUS

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGA, TVARKYMAS, PRIEŽIŪRA IR KŪRIMAS

8. Želdinius, augančius ne miškų ūkio paskirties žemėje, prižiūri ir tvarko želdynų ir

želdinių savininkai ir valdytojai. Privačioje žemės valdoje esančius želdynus ir želdinius, kurie

teisės aktais nėra priskirti saugotiniems, želdynų ir želdinių savininkai ir valdytojai tvarko savo

nuožiūra, nepažeisdami kaimyninių žemės sklypų ir namų valdų savininkų, valdytojų ar naudotojų

interesų.

9. Fiziniai ir juridiniai asmenys želdynus ir želdinius saugo, tvarko ir prižiūri patys arba

sudaro sutartis su atitinkamą kvalifikaciją turinčiais asmenimis, kuriems Lietuvos Respublikos

aplinkos ministerijos nustatyta tvarka yra suteikta teisė vykdyti šiuos darbus. 

10. Savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijose želdynų ir želdinių planavimo, kūrimo,

apsaugos, tvarkymo ir priežiūros darbus organizuoja Visagino savivaldybės administracija (toliau –

Administracija). 

11. Administracija:

11.1. organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir

apskaitą, vykdo jų būklės stebėseną, numato jų apsaugos, naudojimo ir atkūrimo priemones, kuria ir

tvarko jų duomenų bazes, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintomis

Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis;

11.2. organizuoja atskirųjų želdynų žemės sklypų (valstybinėje žemėje) kadastrinius

matavimus ir įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą.

12. Želdynai ir želdiniai nuo ligų ir kenkėjų saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro patvirtintomis Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklėmis.

13. Želdynai ir želdiniai prižiūrimi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

patvirtintomis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir

gėlynų priežiūros taisyklėmis.

14. Vykdant statybos darbus, želdiniai saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro patvirtintomis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis.

15. Želdynai kuriami ir pertvarkomi, želdiniai veisiami (toliau – Želdinių veisimas)

(išskyrus privačioje žemėje veisiamus želdinius) vadovaujantis patvirtintais teritorijų planavimo

dokumentais, tvarkymo ir kūrimo projektais, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo programa, želdinių

inventorizacijos duomenimis ir kitais dokumentais, atsižvelgiant į savivaldybės tvarkomų objektų

prioritetus.

16.  Fiziniai ir juridiniai asmenys gali patys sodinti medžius ir krūmus bendro naudojimo

teritorijoje, prieš tai prašymą ir želdinių sodinimo schemą, kurioje yra nurodyta sodinimo vieta,

rūšis, kiekis, sodinukų parametrai, suderinę su Administracija. Želdinių veisimas galimas visoje

valstybei arba Visagino savivaldybei priskirtoje žemėje, išskyrus gatvių raudonąsias linijas, kultūros

paveldo ir saugomas teritorijas. 

17. Medžiai ir krūmai veisiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

patvirtintomis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis

18. Medžių ir krūmų sodmenų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

patvirtintus Sodmenų kokybės reikalavimus.

IV SKYRIUS

KRITERIJAI, PAGAL KURIUOS MEDŽIAI IR KRŪMAI, AUGANTYS NE MIŠKŲ ŪKIO

PASKIRTIES ŽEMĖJE, PRISKIRIAMI SAUGOTINIEMS

19. Saugotiniems priskiriami medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje

(toliau – medžiai ir krūmai):



19.1. augantys šių Taisyklių 3 priede „Saugotinų medžių ir krūmų kriterijai” nurodytose

teritorijose ir atitinkantys šiame priede nurodytus dydžius;

19.2. kurie įrašyti į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą,

Augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašą arba medžiai ir krūmai, kurie yra kultūros paveldo

objektų ar vietovių vertingosios savybės.

20. Medžiai ir krūmai neatitinka šių Taisyklių 19.1 papunktyje nurodyto kriterijaus, jeigu

jie yra:

20.1. nudžiūvę, stichinių nelaimių, gaisrų ar avarijų metu išversti, nulaužti, apdegę, žvėrių

sužaloti medžiai ir krūmai; 

20.2. invazinių rūšių medžiai ir krūmai;

20.3. medžiai ir krūmai, augantys:

20.3.1. ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jų dalių, inžinerinių statinių;

20.3.2. geležinkelio želdinių apsaugos zonoje aukštesni už nuotolį nuo medžio iki pirmojo

bėgio;

20.3.3. energetikos objektų (išskyrus elektros oro kabelius) apsaugos zonose;

20.3.4. pylimo (polderio) priežiūros juostoje, melioracijos griovio (išskyrus sureguliuotas

upių vagas) šlaituose ir priežiūros juostoje, drenažo rinktuvo apsaugos juostoje, ant melioracijos

statinių ir 15 m atstumu nuo melioracijos statinių ašinės linijos ir žemės užtvankos žemutinio šlaito,

kai melioracijos statiniai įtraukti į melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą, taip pat 15 m

atstumu į abi puses nuo drenažo žiočių ir (ar) vandens nuleistuvų įtekėjimo į sureguliuotas upes;

20.4. medžiai ir krūmai, kuriuos numatyta iškirsti pagal parengtus saugomų teritorijų

gamtotvarkos planus, kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus ar kompleksinių kultūros

paveldo objektų ir kultūros paveldo vietovių tvarkymo planus ir saugomų rūšių apsaugos planus.

V SKYRIUS

LEIDIMŲ SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO

PAŠALINIMO, GENĖJIMO DARBAMS IŠDAVIMO, MEDŽIŲ IR KRŪMŲ VERTĖS

ATLYGINIMO TVARKA

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

darbus gali vykdyti žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, šių Taisyklių 24 punkte

numatytais atvejais prašymą pateikęs kitas fizinis ar juridinis asmuo, gavęs Administracijos išduotą

Leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams

(toliau – Leidimas) (1 priedas), ir atlyginus pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją

vertę, nurodytą Leidime.  

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

genėjimui nereikia, jeigu:

22.1. 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,

savininką ar valdytoją, elektros tinklus, šilumos tinklus, magistralinius dujotiekius ir naftotiekius

(produktotiekius) eksploatuojantys asmenys ar jų įgalioti tretieji asmenys;

22.2. 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; 

22.3. 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.

23. Saugotinus medžius ir krūmus neatlyginamai galima kirsti (šalinti) šiais atvejais, kai:

23.1. šių Taisyklių 22 punkte nurodytais atvejais;



23.2. 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);

23.3. jie pasvirę didesniu negu 45o  kampu;

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

kitaip pašalinami želdiniai;

23.5. auga ant piliakalnių ir pilkapių;

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

23.7. gadina pastato pamatus ar kitas jo dalis;

23.8. 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; 

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

nustatytais apribojimais; 

23.10. 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

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; 

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

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

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

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

23.13. jie pasodinti po Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d.

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

patvirtinimo“, kuriuo buvo patvirtintos Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės,

įsigaliojimo ir pažeidžiant šių taisyklių reikalavimus dėl atstumų.

24. Želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, kitas fizinis ar juridinis asmuo prašantis

kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinus medžius ir krūmus, pateikia Administracijai

nustatytos formos saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo genėjimo

darbams prašymą (toliau – Prašymas) (2 priedas). Asmuo, prašantis kirsti, persodinti, kitaip

pašalinti ar genėti saugotinus medžius ir krūmus, augančius kito asmens žemėje, Prašymą suderina

su tos žemės savininku ar valdytoju (suderinimo nereikia, kai teikiamas Prašymas kirsti, persodinti,

kitaip pašalinti ar genėti saugotinus medžius ir krūmus žemėje, kurios valdytojas yra Visagino

savivaldybė). Kartu su Prašymu pateikiami šie dokumentai:

24.1. žemės sklypo planas;

24.2. saugotino medžio ir krūmo fotonuotrauka, kurioje aiškiai matoma bloga želdinio

būklė;

24.3. nustatyta tvarka suderintas (patvirtintas) želdinių pertvarkymo projektas, schemos,

detaliojo ar specialiojo plano, techninio projekto želdinių planas dalies, kuriame numatytas želdinių

kirtimas, persodinimas ar kitoks pašalinimas, genėjimas, specialusis planas, kitas teritorijų

planavimo dokumentas;

24.4. kiti dokumentai:



24.4.1. įgaliojimas, jei prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;

24.4.2. žemės sklypo ar namų valdos bendrasavininkų sutikimai.

25. Gautą Prašymą nagrinėja Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu

sudaryta Visagino savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija (toliau –

Komisija). Į Komisijos sudėtį, be valstybės tarnautojų, įtraukiami ir Komisijos veikloje

neatlygintinai dalyvauti kviečiami želdynų bei želdinių apsauga suinteresuotų nevyriausybinių

organizacijų ir vietos bendruomenių atstovai (rekomenduojama, kad bent vienas bendruomenės

atstovas būtų kompetentingas želdynų planavimo, projektavimo ir (ar) arboristikos srityse).

Komisijos posėdžiuose dalyvauti kviečiami:

25.1. saugomos teritorijos direkcijos atstovas – kai saugotini medžiai ir krūmai auga

saugomos teritorijos direkcijos administruojamoje ir jai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos

direktoriaus įsakymu priskirtose valstybiniuose draustiniuose, paveldo objektuose, biosferos

poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose ir Europos ekologinio tinklo „Natura

2000“ teritorijose;

25.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio skyriaus

atstovas – kai saugotini medžiai ir krūmai auga nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir kai jie

yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės; 

25.3. Lietuvos transporto saugos administracijos regioninio padalinio atstovas – kai

saugotini medžiai ir krūmai auga valstybinės reikšmės kelio juostoje ir valstybinės reikšmės kelio

apsaugos zonoje; 

25.4. projekto vadovas arba jo įgaliotas asmuo – kai saugotini medžiai ir krūmai auga

objektuose, kuriems yra parengti atskirųjų ir priklausomųjų želdynų tvarkymo ir kūrimo projektai.

26. Komisija įvertina prašomų kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinų

medžių ir krūmų būklę vietoje, išskyrus 23.9, 23.11, 23.12 papunkčiuose numatytus atvejus ir

kirtimo priežastis.

27. 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 „Želdinių būklė“ nustatytus

kriterijus;

28. Želdinių būklės ekspertizė atliekama Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo,

patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673

„Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punkte nustatytais atvejais iki

Leidimo išdavimo. Želdinių būklės ekspertizė atliekama, kai:

28.1. numatoma pertvarkyti didesnius kaip 1 ha ploto viešuosius želdynus urbanizuotose

teritorijose; 

28.2. numatoma pertvarkyti gatvių želdinius ilgesniame kaip 100 m gatvės ruože, kai

numatomame pertvarkyti gatvės ruože auga 10 ir daugiau saugotinų želdinių;

28.3. suinteresuotos visuomenės reikalavimu, kai pateikiamas rašytinis prašymas dėl

numatomų tvarkyti viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizės atlikimo, kurį pasirašė ne mažiau

kaip 100 asmenų.

29. Nagrinėdama Prašymą Komisija prioritetą teikia esamų sveikų, gyvybingų, estetiniu ir

ekologiniu požiūriu vertingų, perspektyvių želdinių išsaugojimui, jei reikia, – pasiūlo juos genėti.

Išvadą dėl Leidimo saugotinų medžiai ir krūmų šalinimui išdavimo Komisija teikia įsitikinusi, kad

šie želdiniai kelia fizinę grėsmę žmonėms, statiniams ar eismui, ligų ar kenkėjų židinių susidarymo

pavojų arba nėra kitų priimtinų alternatyvių sprendimų išsaugoti želdinius statant ar rekonstruojant

statinius.

30. Prašyme pateiktoms priežastims pagrįsti Komisija 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.



31. Administracijos skyrius, vykdantis savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių

apsaugos, tvarkymo ir kūrimo funkcijas:

31.1. atsižvelgdamas į Komisijos išvadą išduoda Leidimą arba motyvuotai atsisako jį

išduoti;

31.2. Leidimą derina su:

31.2.1. 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;

31.2.2. 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;

31.3. apskaičiuoja pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, išskyrus 23

punkte numatytus atvejus.

32. Leidimas derinti su 31.2 papunktyje nurodytomis institucijomis neteikiamas, jei

nustatytąja tvarka parengtuose ir patvirtintuose detaliuosiuose ir specialiuosiuose teritorijų

planavimo dokumentuose, atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektuose,

kurie yra suderinti su 31.2 papunktyje 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 Administracijos nustatytu terminu nepateikus savo išvadų, Leidimas neišduodamas.  

33. Asmuo, kuriam išduotas Leidimas, prieš saugotinų medžių ir krūmų, įrašytų Leidime,

kirtimą ar kitokį pašalinimą turi sumokėti jų atkuriamąją vertę, išskyrus 14 punkte nurodytus

atvejus, į  Administracijos nurodytą sąskaitą.

34. Leidimas išduodamas per 30 dienų nuo 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 metus,

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

Leidimas išduotas želdiniams genėti, – vienam genėjimui atlikti.

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

ir krūmus, Administracijos atstovas numatytus šalinti medžius pažymi raudonos, genėti – geltonos,

persodinti – žalios spalvos dažais, išskyrus 17 punkte nurodytus atvejus, kai želdinių būklės įvertinti

vietoje neprivaloma.

36. Leidimas neišduodamas, kai:

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

papildomos informacijos priežastims, pateiktoms Prašyme, pagrįsti pagal 30 punktą arba pateikia

klaidingą informaciją apie prašomo kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti želdinio būklę;

36.2. 31.2 papunktyje nurodytos institucijos motyvuotai atsisako suderinti Leidimą;

36.3. 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;

36.4. vadovaujantis Lietuvos Respublikos 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;

36.5. vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi, nebuvo

atlikta želdinių būklės ekspertizė;



36.6. 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. 

VI SKYRIUS

SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO

PAŠALINIMO, GENĖJIMO TVARKA

37. 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:

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

2,0 x 2,0 m;

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

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

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

persodinimui paruošti medžiai;

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

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

vienašone, nesusiformavusia laja, jų vegetacijos metu.

38. Draudžiama medžius kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi

laikotarpiu, nuo kovo mėn. 15 d. iki rugpjūčio mėn. 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.

39. Draudžiama kertant ar genint medžius piliakalnių ar pilkapių objekto teritorijoje,

darbams naudoti sunkiąją ar kitą techniką, galinčią pažeisti kultūrinį sluoksnį. Draudžiama rauti

kelmus.

VII SKYRIUS

DRAUDIMAI BENDROJO NAUDOJIMO ŽELDYNUOSE

40. Asmenys, valantys gatves, šaligatvius, aikštes ir skverus, privalo nepilti ir nelaikyti ant

žaliųjų plotų, gėlynų, krūmų ir medžių sniego su žvyru ir natrio chloridu ir kitomis druskomis

(naudojamomis sniegui ir ledui tirpdyti), žvyro, įvairių chemikalų, taip pat nuo gatvių, skverų

nuvalomų nešvarumų.

41. Želdynuose draudžiama:

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

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

41.2. mindžioti gėlynus, tam nepritaikytas vejas, važinėti dviračiais, jei nėra nurodytų arba

įrengtų dviračių takų, taip pat važinėti bet kokios rūšies motorinėmis transporto priemonėmis,

išskyrus parkų priežiūros techniką.

     41.3. savavališkai sodinti, persodinti, genėti, kirsti ar kitaip pašalinti želdinius;

41.4. leisti iš medžių sulą, pjaustinėti medžio žievę, daryti kitus mechaninius medžių

pažeidimus;

41.5. kabinti ant medžių elektros laidus, elektros lempučių girliandas (išskyrus renginių,

švenčių metu), sūpuokles, virves ir kita;



     41.6. plauti visų rūšių transporto priemones;

     41.7. krauti ir deginti atliekas, lapus, šakas;

     41.8. kūrenti laužus ne tam skirtose vietose;

41.9. be leidimo statyti palapines, laikinus statinius, reklaminius skydus;

41.10. sandėliuoti statybines ir kitas medžiagas, prekių atsargas ir tarą.

41.11. statyti motorines transporto priemones ne tam skirtose vietose, ant neuždengtų

specialiomis grotelėmis pomedžių;

    41.12. sodinti:

41.12.1. teršiančius aplinką žiedadulkėmis, žiedynais ir vaisiais medžius ir krūmus,

išskyrus apsauginės ir ekologinės paskirties atskiruosius ir mokslinės paskirties želdynus;

41.12.2. intensyviai plintančius šaknų atžalomis augalus, išskyrus apsauginės ir ekologinės

paskirties atskiruosius ir mokslinės paskirties želdynus. 

VIII SKYRIUS

FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS

42. Fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę:

42.1. naudotis želdynais ir želdiniais kultūros, sveikatingumo ir kitais tikslais laikydamiesi

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų;

42.2. dalyvauti veisiant, atkuriant želdinius, saugant juos, tvarkant želdynų aplinką;

43.3. gauti patikimą informaciją apie želdynų ir želdinių inventorizavimą, apskaitą,

planuojamus ir vykdomus darbus želdynų teritorijose;

43.4. inicijuoti ir teikti pasiūlymus Administracijai dėl naujų želdynų kūrimo, esamų

želdynų ir želdinių apsaugos;

43.5. organizuoti ir dalyvauti, jei turi atitinkamą kvalifikaciją, vykdant visuomeninę

želdynų ir želdinių apsaugos kontrolę;

43.6. nustatyta tvarka apskųsti valstybės institucijų, Administracijos, atskirų pareigūnų,

fizinių ir juridinių asmenų veiksmus, kai jie pažeidžia želdynų ir želdinių apsaugos reikalavimus.

44. Fiziniai ir juridiniai asmenys neturi leisti neteisėtų veiksmų ar neveikimo, jeigu dėl to

želdynai ir želdiniai galėtų būti sunaikinti ar pažeisti ir blogėtų aplinkos gyvenimo sąlygos.

IX SKYRIUS

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

45. Administracija Visagino savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt teikia:

45.1. informaciją apie išduotus Leidimus per 3 darbo dienas nuo Leidimo išdavimo;

45.2. informaciją, susijusią su želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymu, priežiūra ir kūrimu,

per 30 dienų pasibaigus einamiesiems metams.

46. Administracija supažindina visuomenę su Želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų

kūrimo ir želdinių veisimo programa, želdynų ir želdinių būklę keičiančiais projektais.

X SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS IR NETEISĖTA VEIKA PADARYTOS

ŽALOS ATLYGINIMAS

47. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, traukiami

atsakomybėn Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

48. Fiziniai ir juridiniai asmenys, padarę žalą želdynų ir želdinių savininkų ir valdytojų

želdynams ir želdiniams, teisėtiems interesams ar želdynams ir želdiniams, kaip aplinkos

objektams, privalo visiškai ją atlyginti arba, jeigu yra galimybė, atkurti iki pažeidimo buvusią

būklę. 



XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

49.  Taisyklės gali būti keičiamos Visagino savivaldybės tarybos sprendimu.

____________________



Visagino savivaldybės želdynų ir želdinių

        apsaugos taisyklių

        1 priedas

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

___________________________________________________________

(Visagino 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.

_________________



  Visagino savivaldybės želdynų ir želdinių

     apsaugos taisyklių

     2 priedas

(Prašymo forma)

________________________________________________________________________________

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

(adresas, telefono numeris)

Visagino savivaldybės administracijai

PRAŠYMAS
_______________________________________

(data)
_______________________________________

(dokumento sudarymo vieta)

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

sklype  __________________________________________________________________________________

(adresas, žemės sklypo kadastro Nr.)
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  Visagino savivaldybės želdynų ir želdinių

     apsaugos taisyklių

     3 priedas

SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KRITERIJAI

Teritorija Medžių gentys ir (ar) rūšys, krūmai;

skersmens (1,3 m aukštyje) ir aukščio 

parametrai

  1. Kurortuose ar kurortinėse teritorijose:

  1.1. valstybinėje ir savivaldybių žemėje didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*

paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m

  1.2. privačioje žemėje didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

2. Pakrantės apsaugos juostoje ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai,

skirpstai, bukai, vinkšnos – didesnio kaip 12

cm skersmens 

pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai,

juodalksniai, liepos, šermukšniai,

riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys,

miškinės kriaušės – didesnio kaip 20 cm

skersmens

beržai, gluosniai – didesnio kaip 30 cm

skersmens.

paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m.

3. Kitos paskirties žemėje daugiabučių

gyvenamųjų pastatų, bendrabučių, vienbučių ir

dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose

valstybinėje ir savivaldybių žemėje:

  3.1. mieste didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*

  3.2. ne mieste didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

4. Kitos paskirties žemėje daugiabučių

gyvenamųjų pastatų, bendrabučių, vienbučių ir

dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose privačioje

žemėje:

  4.1. mieste ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai,

skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai,

beržai, pušys – didesnio kaip 20 cm skersmens

4.2. ne mieste ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai,

skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai,

beržai, pušys – didesnio kaip 30 cm skersmens

5. Kitos paskirties žemėje visuomeninės

paskirties, rekreacinėse, bendrojo naudojimo,

atskirųjų želdynų teritorijose 

didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*

paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m

6. Kitos paskirties žemėje pramonės ir

sandėliavimo, komercinės paskirties objektų

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*



teritorijose

7. Žemės ūkio paskirties žemėje kituose žemės

ūkio paskirties žemės sklypuose ir rekreacinio

naudojimo žemės sklypuose:

7.1. valstybinėje ir savivaldybių žemėje didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

7.2. privačioje žemėje ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai,

skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai,

beržai, pušys – didesnio kaip 30 cm skersmens

8. Žemės ūkio paskirties žemėje sodininkų

bendrijų bendrojo naudojimo žemėje

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

9. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

10. Miestų, miestelių gatvėse didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*

11. Kaimų gatvėse didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

12. Geležinkelio želdinių apsaugos zonoje didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

13. Valstybinės ir vietinės reikšmės kelio juostoje:

13.1. valstybinės reikšmės krašto ir rajoninio kelio

juostoje 

didesnio kaip 30 cm skersmens medžiai*

13.2. vietinės reikšmės kelio juostoje didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

14. Kelio apsaugos zonoje už kelio juostos ribų didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

15. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės

apsaugos ir taršos poveikio zonoje, kitose

sanitarinės apsaugos zonose

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

* – ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai,

pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai,

miškinės obelys, miškinės kriaušės.

_____________________________
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