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Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. 

spalio 14 d. įsakymu Nr. D1-627 pakeistą Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio 

pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės 

atlyginimo tvarkos aprašą ir jame įtvirtintą teisinį reguliavimą, n u s p r e n d ž i a : 

1. Pakeisti  Visagino savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles, patvirtintas  

Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-131 „Dėl Visagino 

savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“: 

1.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„2. Taisyklės nustato saugotinų medžių ir krūmų (priskirtų saugotiniems pagal 

Kriterijus, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami 

saugotiniems, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 

„Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami 

saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“, ir (ar) savivaldybės 

sprendimu pagal Kriterijus, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros 

paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami 

saugotiniems, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu 

Nr. D1-716 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros 

paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami 

saugotiniems, patvirtinimo“) kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo, šių darbų 

vykdymo, leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų atkuriamosios vertės atlyginimo tvarką, 

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

teises ir pareigas ir atsakomybę už Taisyklių pažeidimus.“ 

1.2. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„3. Taisyklės galioja visoje Visagino savivaldybės teritorijoje ir jų laikytis privalo visos 

institucijos, įstaigos, įmonės ir gyventojai, taip pat į savivaldybės teritoriją atvykę kiti fiziniai ir 

juridiniai asmenys (toliau – asmenys).“ 

1.3. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip: 

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

darbai vykdomi tik turint savivaldybės leidimą kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus 

medžius ir krūmus (toliau – Leidimas), išduotą pagal 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, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 „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“, 1 priede nustatytą formą ir atlyginus pašalinamų saugotinų 
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medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, nurodytą Leidime.“   

1.4. Pripažinti netekusiu galios 22.1 papunktį. 

1.5. Pakeisti 23.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

 „23.2. jie atitinka Želdinių atkuriamosios vertės įkainių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl Želdinių 

atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ (toliau – Įkainiai), 2 priede „Želdinių būklė“ nustatytus 

medžių ir krūmų blogos būklės kriterijus (išskyrus biologinei įvairovei svarbius želdinius, kurie 

nekelia grėsmės žmonių gyvybei, sveikatai, turtui ar eismo saugumui);“. 

 1.6. Pakeisti 23.9 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

 „23.9. auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms Lietuvos 

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytais apribojimais;“. 

 1.7. Pakeisti 23.10 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

 „23.10. auga geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės 

automobilių kelių juostoje ir vadovaujantis 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 aprašu, patvirtintu 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“, ir Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673 „Dėl Želdinių būklės ekspertizės 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta, kad medžiai ir krūmai kelia pavojų saugiam eismui;“. 

 1.8. Pakeisti 23.11 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

 „23.11. jie nurodyti saugomų teritorijų planavimo dokumentuose kaip kertami ar kitaip 

pašalinami želdiniai;“. 

 1.9. Pakeisti 23.13 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

 „23.13. auga mažesniu kaip 5 m atstumu nuo gyvenamojo namo. Daugiabučio 

gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 

straipsnyje nustatyta tvarka, turi būti priėmę sprendimą pritarti pasiūlymui iškirsti medžius ir 

krūmus;“. 

 1.10. Papildyti 23.14 papunkčiu: 

 „23.14. kai atliekami su krašto apsaugos tikslais ir valstybės sienos apsaugos tikslais 

susiję medžių ir krūmų kirtimo ar kitokio pašalinimo darbai.“ 

1.11. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip: 

 „24. Asmuo, prašantis išduoti leidimą kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti 

saugotinus medžius ir krūmus, pateikia Administracijai nustatytos formos prašymą saugotinų medžių 

ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams (toliau – Prašymas), 

užpildytą pagal 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, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 

„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“, 

2 priede nustatytą formą. Asmuo, prašantis išduoti leidimą 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 savivaldybė). Su tos žemės 

savininku ar valdytoju nesuderintas Prašymas nenagrinėjamas. Kartu su Prašymu pateikiami šie 

dokumentai: 
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 24.1. žemės sklypo planas; 

 24.2. nustatytąja tvarka suderintas ir patvirtintas projektas, kuriame numatytas želdinių 

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

dokumentas; 

 24.3. kiti dokumentai: 

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

24.3.2. daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų, Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnio nustatyta tvarka, priimtas sprendimas pritarti 

pasiūlymui iškirsti medžius ir krūmus.“ 

 1.12. Pakeisti 25.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

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

saugomos teritorijos direkcijos administruojamoje teritorijoje ir jai Valstybinės saugomų teritorijų 

tarnybos direktoriaus įsakymu priskirtose rezervatinėse apyrubėse, valstybiniuose draustiniuose, 

paveldo objektuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, Europos 

ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose;“. 

 1.13. Pakeisti 25.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

 „25.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio skyriaus 

atstovas –  kai saugotini medžiai ir krūmai yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios 

savybės arba auga kultūros paveldo objektų ar vietovių, kuriems nenustatytos vertingosios savybės, 

teritorijoje;“. 

 1.14. Pakeisti 25.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

 „25.3. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos atstovas – 

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

apsaugos zonoje;“. 

 1.15. Pakeisti 31.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

 „31.2.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniu skyriumi, 

kai saugotini medžiai ir krūmai yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės arba 

auga kultūros paveldo objektų ar vietovių, kuriems nenustatytos vertingosios savybės, teritorijoje, ir 

jo atstovas nedalyvavo Komisijos posėdyje dėl konkrečiu Leidimu numatomų leisti pašalinti 

medžių.“. 

 1.16. Pakeisti 34 punktą ir jį išdėstyti taip: 

 „34. Leidimas išduodamas per 30 dienų nuo prašymo pateikimo, jei buvo prašoma 

papildomos informacijos – nuo papildomos informacijos gavimo dienos; jei buvo atliekama želdinių 

būklės ekspertizė – leidimo išdavimas pratęsiamas tokiam terminui, kokio reikia želdinių būklės 

ekspertizei atlikti, bet ne ilgesniam kaip 30 dienų, ir galioja: kirtimui, persodinimui, kitokiam 

pašalinimui – 1 metus nuo leidimo išdavimo dienos su galimybe jį pratęsti 1 metams, išskyrus pagal 

projektus pertvarkomus želdinius, kuriems Leidimas galioja neterminuotai; kai Leidimas išduotas 

genėti želdinius – vienam genėjimui atlikti. Asmuo, kuriam išduotas Leidimas, ne vėliau kaip per 10 

darbo dienų nuo Leidimo galiojimo pabaigos pateikia savivaldybės administracijai prašymą pratęsti 

Leidimo galiojimą 1 metams (su prašymu pateikiamas Leidimas). Savivaldybės administracija per 5 

darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pratęsia Leidimo galiojimą 1 metams nekeisdama leidime 

įrašytos informacijos apie kertamus, persodinamus, kitaip pašalinamus ar genimus medžius ir (ar) 

krūmus.“ 

 1.17. Papildyti 361 punktu: 

 „361. Įgyvendinant iki 2020 m. sausio 8 d. parengtus projektus, kuriuose numatyta 

kertamų ar kitaip pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų  atkuriamąją vertę kompensuoti vietoj šių 

medžių ir krūmų pasodinant jų atkuriamąją vertę atitinkantį medžių ir krūmų kiekį, atkuriamoji 

saugotinų medžių ir krūmų vertė neatlyginama.“ 

 1.18. Pripažinti netekusiu galios Visagino savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos 

taisyklių 1 priedą. 

 1.19. Pripažinti netekusiu galios Visagino savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos 

taisyklių 2 priedą. 
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 2. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Visagino savivaldybės interneto 

svetainėje www.visaginas.lt. 

 

 

 

Savivaldybės meras       Erlandas Galaguz 


