
   
 
 

 
 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 

DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ, REIKALINGŲ ŽELDYNŲ IR 
ŽELDINIŲ APSAUGAI, TVARKYMUI, ŽELDYNŲ KŪRIMUI IR NAUJŲ ŽELDINIŲ 

VEISIMUI, SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 
 

2008 m. gegužės 28 d. Nr. T1-117 
Pasvalys 

 
 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio (Žin., 1994, 

Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2006, Nr. 82-3251) 49 punktu ir Lietuvos Respublikos želdynų 

įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3215) 10 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir atsižvelgdama į Vyriausybės 

atstovo Panevėžio apskrityje 2008 m. balandžio 16 d. reikalavimą Nr. 2.2-9, Pasvalio rajono 

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a 

patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, 

tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašą (pridedama). 

 

 
 
Savivaldybės mero pavaduotojas,  
pavaduojantis savivaldybės merą       Povilas Balčiūnas 



       PATVIRTINTA 
       Pasvalio rajono savivaldybės tarybos  
                  2008 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T1-117 
 
 
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ, REIKALINGŲ ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ 

APSAUGAI, TVARKYMUI, ŽELDYNŲ KŪRIMUI IR NAUJŲ ŽELDINIŲ VEISIMUI, 
SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
 1. Pasvalio rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, 
želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) 
reglamentuoja lėšų Pasvalio rajono bendrojo naudojimo želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, 
želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui skyrimo tvarką. 
 2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme vartojamas 
sąvokas. 
 3. Lėšos želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui 
skiriamos iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto, taip pat naudojami kiti finansavimo šaltiniai. 
 

                                                                                         
II. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS IR LĖŠŲ SKYRIMAS 

 
4. Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo ir naujų želdinių veisimo 

finansavimas: 
4.1. Želdynų ir želdinių, esančių valstybinėje ir Savivaldybei priskirtoje žemėje, apsaugos, 

tvarkymo, želdynų įkūrimo ir želdinių veisimo darbai finansuojami iš: 
4.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšų; 
4.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų; 
4.1.3. valstybės biudžeto lėšų; 
4.1.4. ES struktūrinių fondų lėšų; 
4.1.5. atkuriamosios želdinių vertės kompensacijos; 
4.1.6. savanoriškų fizinių ir juridinių asmenų, asociacijos įmokų, tarp jų ir užsienio šalių; 
4.1.7. kitų lėšų. 
5. Lėšų skyrimas želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų 

želdinių veisimui: 
5.1. Želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui 

lėšos skiriamos Pasvalio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracijos) seniūnijoms. 
5.2. Administracijos seniūnijos paraiškas Administracijos Teritorijų planavimo ir ūkio 

plėtros skyriaus apželdinimo specialistui pateikia kasmet prieš Savivaldybės biudžeto programų 
sudarymą iki Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau - Administracijos 
direktorius) įsakymu kiekvienais metais nustatomo biudžeto išlaidų sąmatų ir programų pateikimo 
termino. 

5.3. Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros skyriaus apželdinimo specialistas, įvertinęs 
seniūnijų pateiktus prašymus, lėšų poreikį želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų 
kūrimui ir naujų želdinių veisimui pateikia Administracijos Finansų skyriui. Lėšos numatomos 
Savivaldybės biudžete kiekvienai seniūnijai.  

5.4. Administracijos Finansų skyrius paskirstytas ir Savivaldybės tarybos patvirtintas lėšas 
perveda seniūnijoms. 

5.5. Esant ekstremaliai situacijai, kai darbus būtina atlikti neatidėliojant, seniūnija, 
suderinusi su Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros skyriaus apželdinimo specialistu, atlieka 



reikalingus darbus, o Finansų skyrius rengia Administracijos direktoriaus įsakymą dėl lėšų 
skyrimo iš Administracijos direktoriaus rezervo. 
 
III. ATSISKAITYMAS UŽ LĖŠAS, REIKALINGAS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGAI, 

TVARKYMUI, ŽELDYNŲ KŪRIMUI IR NAUJŲ ŽELDINIŲ VEISIMUI 
  

6. Seniūnijos, gavusios lėšas želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir 
naujų želdinių įveisimui, atsiskaito vadovaudamosi Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto 
sudarymo, vykdymo, biudžeto asignavimų administravimo ir atskaitomybės taisyklėmis. 

 
 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
  

7. Už neteisėtą lėšų naudojimą asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 
tvarka. 
 

_________________________ 
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