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DĖL SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ PRIVAČIUOSE SODŲ SKLYPUOSE

Vilniaus rajono savivaldybės administracija gavo 2022-01-31 paklausimą Nr. A34(1)-792
dėl medžių, augančių privačiuose sodininkų sklypuose.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai nėra suteikta teisė aiškinti įstatymus ir kitus
teisės aktus, todėl šiame rašte pateikta nuomonė dėl teisės aktų nuostatų taikymo negali  būti
traktuojama kaip oficiali išvada  teisės aktų aiškinimo prasme.

Informuojame,  kad  šis  klausimas   reglamentuotas  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės
2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 „Dėl Kriterijų,  kuriuos atitinkantys  medžiai  ir  krūmai
priskiriami  saugotiniems  želdiniams,  patvirtinimo“  (toliau  –  Kriterijai).  Nutarimo  priedo  8
punktu, medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems, jeigu jie auga žemės ūkio paskirties žemėje,
sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje ir atitinka nustatytas medžio gentis ir (ar) rūšis
bei skersmens (1,3 m aukštyje) ir  aukščio parametrus.  Privatūs mėgėjų sodo žemės sklypai į
Kriterijų sąrašą nėra įtraukti, todėl privačiuose mėgėjų sodo sklypuose augantys medžiai ir (ar)
krūmai nėra saugotini, todėl leidimo jiems šalinti nereikia. 

Leidimų kirsti  saugotinus  medžius  išdavimo tvarką  reglamentuoja  Želdynų  įstatymas,
Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai
ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinimo“, artimiausiu metu Vilniaus rajono
savivaldybės tarybai tvirtinti bus pateiktas sprendimo projektas dėl saugotinų želdinių kirtimo,
kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl
želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos
želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir
29 str. 1 d., šis atsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų
komisijai  (Vilniaus  g.  27,  01402  Vilnius)  ar  Vilniaus  apygardos  administraciniam  teismui
(Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Administracijos direktorė Liucina Kotlovska
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