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Pasvalys 
 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 
2008, Nr.113-4290) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, 
persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, 
medžių, krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 (Žin., 2008, Nr.17-611), 13.2 punktu ir 
atsižvelgdamas į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2009 m. liepos 14 d. 
įsakymą Nr. DV-457 „Dėl Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo“, 
          t v i r t i n u Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatus (pridedama). 

 
 
 

Administracijos direktorius       Rimantas Užuotas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PATVIRTINTA 
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos  
direktoriaus 2010 m. spalio  11 d. įsakymu  
Nr. DV-574 

 
 

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS NUOSTATAI 
 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1.  Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos (toliau – komisija) nuostatai 
nustato komisijos funkcijas, teises, komisijos sudarymo, jos darbo organizavimo tvarką. 

2.  Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 
Respublikos želdynų įstatymu, aplinkos ministro įsakymais, Pasvalio rajono želdynų ir želdinių 
apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimu, užtikrina ir 
vykdo želdinių apsaugą, priežiūrą, kirtimą ir pertvarkymą Pasvalio rajone. 

3. Komisija veikia Savivaldybės administracijos vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus, yra 
atskaitinga ir vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus užduotis bei įpareigojimus, 
susijusius su želdiniais ir želdynais. 

4.  Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo principu, 
asmenine komisijos narių atsakomybe už jos kompetencijai priskiriamų klausimų svarstymą ir 
sprendimų priėmimo nešališkumu. Komisija savo sprendimus priima savarankiškai, laikydamasi 
lygiateisiškumo, skaidrumo, objektyvumo ir nediskriminavimo principų. 

5.  Komisija darbui kviečiama esant reikalui. 
 

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS 
 

6. Rūpinasi želdinių išsaugojimu, naujų želdinių įveisimu, priežiūra ir genėjimu Pasvalio 
rajone. 

7. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, susijusius su želdinių apsauga, 
tvarkymu, priežiūra, kirtimu. 

8. Teikia pasiūlymus dėl leidimų saugotiniems medžiams ir krūmams kirsti, persodinti, 
genėti ar kitaip pašalinti, genėjimo darbams (toliau – leidimas) Pasvalio rajone ne miško paskirties 
ir privačioje žemėje, išdavimo. 

9. Teikia siūlymus dėl kompensacinių priemonių už kertamus želdinius nustatymo. 
 

III. KOMISIJOS SUDARYMAS, JOS DARBO ORGANIZAVIMAS 
 

10. Komisija sudaroma ir tvirtinama Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus įsakymu. 

11. Į komisijos sudėtį įeina: 
11.1. Savivaldybės institucijos specialistai, atsakingi už želdinių priežiūrą, kraštotvarką ir 

teritorinį planavimą; 
              11.2. Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Pasvalio rajono agentūros 
deleguoti atstovai; 

11.3. Saugomoje teritorijoje, turinčioje direkciją - tos saugomos teritorijos direkcijos 
atstovas (jei prašoma kirsti, genėti ar pertvarkyti želdinius, augančius saugomoje teritorijoje; 

11.4. Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje ir jos apsaugos zonoje – kultūros 
vertybių apsaugą kuruojantis rajono ar regiono padalinio specialistas (jei prašomi kirsti, genėti ar 
pertvarkyti želdiniai auga nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje; 



11.5. gatvėse ir jų apsaugos zonoje – Pasvalio miesto ir rajono policijos komisariato 
deleguotas atstovas; (kelio juostoje ir kelių apsaugos zonoje - kelių tarnybos atstovas ir saugaus 
eismo reguliavimo tarnybos atstovas;) jei prašomi kirsti, genėti ar pertvarkyti želdiniai auga kelio 
juostoje ar kelio apsaugos zonoje; 

 11.6. objektuose, kuriems yra parengti želdinių pertvarkymo projektai, schemos, komisijos 
darbe kviečiami dalyvauti, autorinės priežiūros atstovai. 
              12. Komisija renkasi esant būtinumui.  

13. Komisijos posėdis teisėtas, jei dalyvauja ne mažiau kaip 3 jos nariai. 
14. Komisijos pirmininkas: 
14.1. telefonu ar elektroniniu paštu informuoja ir sukviečia komisijos narius, o prireikus – 

kitus atitinkamų sričių specialistus; 
 14.2. surašo Želdinių apžiūros ir vertinimo aktą (toliau-aktas), kurį pasirašo visi 

teikiamam siūlymui neprieštaraujantys komisijos nariai, o siūlymui prieštaraujantys komisijos 
nariai nurodo motyvus ir pasirašo;  

 14.3. akte nurodo datą, akto eilės numerį, komisijos darbe dalyvavusių asmenų pavardes, 
priimtus nutarimus, komisijos narių pastabas, numatomų kirsti saugotinų medžių ir krūmų kiekį, 
kamieno skersmenį 1,3 m aukštyje, kompensacines priemones už numatomus kirsti želdinius, jų 
atkuriamąją vertę; 
               14.4. vadovaudamasis aktu, išrašo leidimą, prideda priedą (ortofoto, kurioje pažymėti 
kertami, persodinami, genimi ar kitaip pašalinami saugotini medžiai ar krūmai). Dokumentai 
registruojami bendra dokumentų tvarkymo ir apskaitos tvarka; 

 14.5. išrašytą leidimą derina su: 
14.5.1. Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Pasvalio rajono agentūra, tais 

atvejais, kurie numatyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro tvarkos apraše; 
14.5.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritoriniu 

padaliniu, kai medžiai ir krūmai kertami, genimi ar pertvarkomi nekilnojamųjų kultūros vertybių 
teritorijoje ir jos apsaugos zonoje; 

14.5.3. želdynų ir želdinių savininku ar valdytoju, kai prašymą pateikė ne jis (išskyrus 
Savivaldybę); 

14.6. neigiamo komisijos nutarimo atveju, atsižvelgdamas į Želdinių apžiūros ir vertinimo 
aktą, parengia pareiškėjui motyvuotą atsakymą. 

15. Leidimo nereikia derinti, jei nustatyta tvarka parengtuose ir patvirtintuose detaliuo-
siuose ir specialiuosiuose planuose, atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo 
projektuose, saugomų teritorijų planavimo dokumentuose yra pateikti duomenys apie kertamų ar 
pertvarkomų medžių ir krūmų rūšinę sudėtį, skaičių bei jų augimo vietas ir šie dokumentai yra 
nustatyta tvarka suderinti su Aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos 
departamentu ir saugomos teritorijos direkcija, kai kertami ar pertvarkomi saugomoje teritorijoje, 
turinčioje direkciją, augantys medžiai ir krūmai; 

16. Numatyti kirsti medžiai pažymimi dažais, kirtimui – raudonai, persodinimui – geltonai.  
17.  Komisijos pirmininkui laikinai negalint eiti pareigų (išvykus ar susirgus), jo funkcijas 

atlieka komisijos pirmininko raštu įgaliotas komisijos narys. 
18. Komisijos narys turi teisę: 
18.1. dalyvauti rengiant ir svarstant komisijos klausimus, balsuoti svarstomais klausimais; 
18.2. siūlyti kviesti dalyvauti komisijos darbe reikalingus asmenis; 
18.3. susipažinti su prašymais, prie jų pridedamais priedais (detaliaisiais planais, 

techniniais projektais, apželdinimo projektais ar schemomis); 
18.4. pareikšti pastabas ir teikti pasiūlymus rašant Želdinių apžiūros ir vertinimo aktą. 
19. Komisijos narys negali balsuoti svarstomu klausimu, jeigu jis yra asmeniškai 

suinteresuotas komisijos sprendimo rezultatais bei priimtas rekomendacinio pobūdžio pasiūlymas 
gali turėti jam materialinę ar kitokią asmeninę naudą. Atsiradus tokioms aplinkybėms, jis privalo 
apie tai informuoti komisijos narius ir nusišalinti nuo klausimo svarstymo. 
 



 
IV. KOMISIJOS TEISĖS 

 
20. Komisija, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, turi teisę: 
20.1. gauti iš vietos savivaldos institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų informaciją ir 

siūlymus komisijos kompetencijos klausimais; 
20.2. kviestis komisijos darbe dalyvauti kitus specialistus ir ekspertus, galinčius pateikti 

išvadas svarstomais klausimais; 
20.3. išklausyti suinteresuotus asmenis svarstomais klausimais; 
20.4. teikti rekomendacinio pobūdžio siūlymus Pasvalio rajono savivaldybės tarybai, 

Administracijos direktoriui dėl jų priimtų sprendimų; 
20.5. kviesti  dalyvauti komisijos darbe seniūnijos, kurioje yra aptariami želdiniai, seniūną, 

suinteresuotos institucijos ar žinybos atstovą, želdinių tvarkymo projekto autorių. 
 

V. KOMISIJOS SPRENDIMŲ APSKUNDIMO TVARKA 
 

21. Komisijos sprendimai gali būti apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės 
aktų nustatyta tvarka. 
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