
MEDŽIŲ IR KRŪMŲ VEISIMAS 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-717 
„Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklių“ 5–8 punktais. 

5. Medžiai ir krūmai veisiami: 

5.1. medžiai – ne arčiau kaip 10 m atstumu, krūmai, aukštesni kaip 2 m – 2,5 m atstumu, kiti krūmai 
– 1,5 m atstumu nuo daugiabučių gyvenamųjų pastatų sienų su langais, išskyrus teritorijas tarp pastatų 
ir gatvių ar kelių; 

5.2. medžiai – ne arčiau kaip 5 m atstumu, krūmai – 1,5 m atstumu nuo pastatų (išskyrus nurodytus 
5.1 papunktyje) sienų; 

5.3. medžiai – 4 m atstumu nuo apšvietimo tinklo ar inžinerinių statinių atramų; 

5.4. medžiai – ne arčiau kaip 3 m atstumu, krūmai – 1 m atstumu nuo atraminių sienelių papėdės 
išorinės pusės; 

5.5. šių taisyklių priede nurodytu mažiausiu leistinu atstumu iki kaimyninio sklypo ribos, kai želdiniai 
veisiami be šio sklypo savininko, valdytojo ar įgalioto asmens sutikimo raštu; 

 
Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklių 

priedas 
  

MAŽIAUSI LEISTINI ATSTUMAI IKI KAIMYNINIO SKLYPO RIBOS, KAI 
ŽELDINIAI VEISIAMI BE ŠIO SKLYPO SAVININKO, VALDYTOJO AR 

ĮGALIOTO ASMENS SUTIKIMO RAŠTU 
  

Eil. 
Nr. 

Veisiamas medis, krūmas, gyvatvorė Sklypo pusė (azimutas 
vizuojant iš sklypo 

centro) 

Mažiausias leistinas 
atstumas iki kaimyninio 

sklypo ribos, m 
1. medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai 

gali užaugti aukštesni kaip 3 m arba 
formuojami aukštesni kaip 3 m 

šiaurinė pusė 
(tarp 315o ir 45o) 

5 

kitos pusės 3 
2. medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai 

gali užaugti nuo 2 iki  3 m aukščio arba 
formuojami iki 3 m aukščio 

iš visų pusių 2 

3. medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai 
gali užaugti iki  2 m aukščio arba 
formuojami iki 2 m aukščio 

iš visų pusių 1 

4. gyvatvorė, skirianti kaimyninius sklypus, 
formuojama iki 1,3 m aukščio 

šiaurinė pusė 
(tarp 315o ir 45o) 

1 

5. gyvatvorė, skirianti kaimyninius sklypus, 
formuojama iki 2 m aukščio 

kitos pusės, nei nurodyta 
priedo 4 punkte 

1 

6. lianos iš visų pusių 0,5 
  
5.6. nuo požeminių inžinerinių tinklų ir objektų, neišvardintų 5.1–5.5 papunkčiuose, sodinami kaip 
reglamentuota Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos 



Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo 
sąlygų patvirtinimo“ (toliau – Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos) arba aplinkos 
ministro įsakymais patvirtintuose statybos techniniuose reglamentuose, kuriuose yra nurodomi 
medžių ir krūmų sodinimo atstumai. 

6. Sodinant gatvės želdinius vietoje anksčiau augusių, nebūtina laikytis atstumų, nurodytų 5.1–5.6 
papunkčiuose, jei tai nekelia pavojaus žmonėms, eismo saugumui ir statiniams ar sodinama pritaikius 
technologijas, apsaugančias statinius nuo augalo šaknų. 

7. Prie gatvių, vietinės reikšmės kelių, dviračių ir pėsčiųjų takų, šaligatvių medžiai ir krūmai 
sodinami, kaip reglamentuoja statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės 
reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 
m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl statybos techninis reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės 
ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“. 

 8. Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose, atskiruosiuose ir viešuosiuose želdynuose 
draudžiama: 

8.1. sodinti invazinius augalus, medžius ir krūmus, teršiančius aplinką žiedadulkėmis, 
žiedynais bei vaisiais, intensyviai plintančius šaknų atžalomis augalus, išskyrus apsauginės ir 
ekologinės paskirties atskiruosius ir mokslinės paskirties želdynus; 

8.2. kirsti, kitaip iš augimo vietos pašalinti ar intensyviai genėti saugotinus medžius nuo kovo 
15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai jie kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams, eismo 
saugumui, taip pat kai tai būtina remontuojant, rekonstruojant ar tiesiant naują valstybinės reikšmės 
kelią, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus;  

8.3. savavališkai sodinti, persodinti, genėti, kirsti ar kitaip šalinti želdinius; 
8.4. kirsti, laužyti ar kitaip žaloti (kalti vinis, tvirtinti reklaminius skydus ir kt.) medžius, 

krūmus, jų šakas, skinti lapus, žiedus, vaisius, pažeisti šaknis, trypti pomedį; 
8.5. leisti iš medžio sulą, pjaustyti medžio žievę, daryti kitus mechaninius medžio pažeidimus; 
8.6. kabinti ant medžių elektros laidus, elektros lempučių girliandas (išskyrus šventinį 

laikotarpį), sūpuokles, virves ir kita; 
8.7. mindžioti gėlynus, vejas, skinti ir rauti gėles;  
8.8. važinėti sportinėmis ir be variklio transporto priemonėmis, išskyrus takais; 
8.9. be leidimo važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis, kur neįrengta kieta danga; 
8.10. be leidimo statyti palapines, kioskus ar kitokius laikinus statinius, reklaminius skydus; 
8.11. pilti šiukšles, buitines atliekas, pakuotes, sugrėbtus lapus, sniegą (išskyrus neužterštą 

druskomis ir nukastą nuo želdyne esančių takų) ir kt.; 
8.12. valyti sniegą nuo stogų, neapsaugojus želdinių; 
8.13. sandėliuoti statybines ir kitas medžiagas, prekių atsargas ir tarą; 
8.14. žaisti sportinius žaidimus tam nepritaikytose vietose. 

9. Kapinėse (individualiose kapavietėse) draudžiama sodinti: 
9.1. plačiomis lajomis, teršiančius žiedynais ar vaisiais aplinką medžius ir krūmus; 
9.2. plintančių šaknų atžalomis rūšių augalus; 
9.3. plačią paviršinę šaknų sistemą turinčių, neatsparių vėjovartai rūšių (eglių ir kt.) medžius, 

neskaitant žemaūgių formų; 
9.4. greitai augančių, trumpaamžių, brandžiame amžiuje keliančių pavojų rūšių medžius  
 
 


