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1. Projekto rengėja – Aplinkos ministerija.
2. Projekto tikslas – patikslinti kriterijus, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio
paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, suderinant juos su 2021 m. kovo 23 d. priimtu naujos
redakcijos Želdynų įstatymo nuostatomis.
3. Dabartinė situacija:
 Saugotiniems priskiriami medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, (toliau –
medžiai ir krūmai), augantys Vyriausybės nutarime Nr. 206 nurodytose teritorijose (pavyzdžiui,
valstybinėje, privačioje ar kt. žemėje, apsaugos zonose ir kt.) ir atitinkantys nustatytus dydžius
(rūšis, skersmuo ir kt.);
 Saugotiniems priskiriami medžiai ir krūmai, kurie įrašyti į Lietuvos Respublikos saugomų
gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, Augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašą arba medžiai ir
krūmai, kurie yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės;
 Vyriausybės nutarime Nr. 206 nustatyti kriterijai, kada juos atitinkantys medžiai ir krūmai
nelaikomi saugotinais (pavyzdžiui, nudžiūvę, invaziniai medžiai ir krūmai, augantys energetikos
objektų (išskyrus elektros oro kabelius) apsaugos zonose ir kt.
4. Projekto esmė:
 Nutarimo projektu suderinami Vyriausybės nutarime Nr. 206 nustatytas energetikos objektų apsaugos
zonų kriterijus su Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytais veiklos apribojimais
elektros tinklų apsaugos zonose;
 Nutarime projektu siūloma panaikinti išimtį elektros oro kabelių apsaugos zonai, todėl šioje zonoje
augantys želdiniai nebus priskiriami saugotiniems;
 Priėmus Nutarimo projektą, bus lengviau nustatomi saugotiniems priskirtini želdiniai geležinkelio
apsaugos zonoje, energetikos objektų apsaugos zonoje, melioracijos statinių apsaugos zonoje.
5. Derinimas:
 Nutarimo projektas patikslintas pagal Vyriausybės kanceliarijos 2021 m. lapkričio 30 d. išvadoje Nr.
NV-3071 pateiktus pasiūlymus ir pastabas;
 Nutarimo projektui Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė pastabų ir pasiūlymų neturi.
6. Atitikimas Vyriausybės programos nuostatoms – Nutarimo projektas tiesiogiai Vyriausybės
programos nuostatų neįgyvendina.
7. Dalykinio vertinimo išvada – siūlytina Nutarimo projektą svarstyti Vyriausybės posėdyje (A dalyje).
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