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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO
Aplinkos ministerija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo Nr. X-1241
pakeitimo įstatymo Nr. XIV-199 (toliau – naujos redakcijos Želdynų įstatymas) 2 straipsnio 2 dalies
nuostatas, parengė ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai,
augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų
priskyrimo saugotiniems“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas) (TAIS Nr. 2128048(2)).
Nutarimo projekto tikslas – patikslinti Kriterijus, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys
ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtintus Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai,
augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų
priskyrimo saugotiniems“ (toliau – Kriterijai). Kriterijai tikslinami derinant jų nuostatas su 2021 m.
kovo 23 d. priimto naujos redakcijos Želdynų įstatymo nuostatomis – atliekami redakciniai Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos
medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo
ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ preambulės ir Kriterijų nuostatų dėstymo pakeitimai.
Nutarimo projektu siūloma spręsti problemą – suderinti Kriterijų nuostatą dėl energetikos
objektų apsaugos zonų su Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme
nustatytais veiklos apribojimais elektros tinklų apsaugos zonose. Taigi Kriterijuose siūloma
panaikinti išimtį, taikomą elektros oro kabelių apsaugos zonai, todėl šioje zonoje augantys želdiniai
nebus priskiriami saugotiniems.
Atsižvelgiant į Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatas dėl melioracijos
statinių apsaugos zonų ir veiklos jose, tikslinama Kriterijų nuostata dėl melioracijos statinių
apsaugos zonos, kurioje želdiniai nepriskiriami saugotiniems.
Nutarimo projektu siūlomų sprendimų įgyvendinimas nereikalauja papildomų išlaidų.
Priėmus Nutarimo projektą, bus lengviau nustatomi saugotiniems priskiriami želdiniai
geležinkelio apsaugos zonoje, energetikos objektų apsaugos zonoje, melioracijos statinių apsaugos
zonoje.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pasiūlymus, Nutarimo projektu
siūloma patikslinti kriterijų dėl geležinkelio želdinių apsaugos zonoje augančių medžių ar krūmų,
kurie nepriskiriami saugotiniems želdiniams.
Nutarimo projekto nuostatos neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų.
Nutarimo projektas nenotifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius
reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisykles, patvirtintas Vyriausybės 1999 m.
gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties
įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“.
Priėmus Nutarimo projektą, priimti naujų ar pripažinti netekusiais galios galiojančių teisės
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aktų nereikės.
Nutarimo projekte naujos sąvokos ir terminai neapibrėžiami.
Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos
projektų registravimo posistemėje.
Nutarimo projektas teiktas derinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Lietuvos
Respublikos kultūros ministerijai, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, Susisiekimo
ministerijai, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, Lietuvos savivaldybių asociacijai.
Kultūros ministerija Nutarimo projektui pritarė be pastabų. Nutarimo projektas patikslintas
pagal Teisingumo ministerijos pastabas. Energetikos ministerija per nustatytą terminą pastabų
nepateikė.
Žemės ūkio ministerijos, Susisiekimo ministerijos, VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos,
Lietuvos savivaldybių asociacijos ir papildomai pateiktos Vilniaus miesto savivaldybės pastabos, į
kurias neatsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies, pateiktos derinimo pažymoje. Institucijų pasiūlymai,
į kuriuos neatsižvelgta, aptarti darbo tvarka.
Nutarimo projektas patikslintas pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2021-11-30
išvadoje Nr. NV-3071 (toliau – Išvada) pateiktas pastabas.
Atsižvelgiant į Išvados 1 punkte pateiktas pastabas, pažymėtina, kad pagal Lietuvos
Respublikos energetikos įstatymo 2 straipsnio 10 dalies nuostatas, elektros tinklai priskiriami
energetikos objektams. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo
23 straipsnio nuostatas, elektros kabelių oro linijų apsaugos zonos priskiriamos elektros tinklų
apsaugos zonoms. Pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 25 straipsnio 2 dalies 6
punkto nuostatas, negavus elektros tinklų savininko ar valdytojo pritarimo, elektros tinklų apsaugos
zonose draudžiama sodinti, auginti arba kirsti želdinius (išskyrus krūmus ir žolinius augalus). Taigi
Kriterijų 3.3.3 punkto nuostata neatitinka Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatų ir
yra tikslinama.
Atsižvelgiant į Kriterijų 1 punkto nuostatą, kad saugotiniems želdiniams priskiriami medžiai
ir krūmai, augantys Kriterijų priede nurodytose augimo vietose ir atitinkantys priede nurodytas rūšis
ir matmenis, Nutarimo projektu siūlomas redakcinis pakeitimas – Kriterijų 2 punkte nurodytas
saugotiniems priskiriamų medžių ir krūmų kategorijas perkelti į Kriterijų priedą, t. y. papildyti jį
naujais 10, 17 ir 18 punktais, tad šie punktai nelaikytini naujomis Kriterijų nuostatomis.
Atsižvelgiant į tai, kad Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 91 straipsnyje nustatytos
melioracijos statinių apsaugos zonos ir jų dydis, Nutarimo projektu siūloma Kriterijų 3.3.4 punkte
šių Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatų nekartoti.
Atsižvelgiant į Išvados 3 punkte pateiktą pasiūlymą, patikslintas Kriterijų naujos redakcijos
2.1 papunktis – nustatyta želdinių, kurie nepriskiriami saugotiniems, išimtis dėl sužalojimo,
nesiejamo su neteisėta asmenų veikla. Neatsižvelgta į Išvadoje pateiktą siūlymą atsisakyti
formuluotės „stichinių nelaimių, ekstremalių įvykių, gaisrų ar avarijų metu“, nes šie atvejai, dėl
kurių želdiniai praranda gyvybines funkcijas, nevertintini kaip lygiaverčiai želdinio sužalojimo
atvejui.
Nutarimo projektą parengė Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės (grupės
vadovas – Algirdas Klimavičius, tel. 8 686 17 295, el. p. algirdas.klimavicius@am.lt) vyriausiasis
specialistas Mindaugas Žolynas (tel. 8 695 84 298, el. p. mindaugas.zolynas@am.lt ).
PRIDEDAMA. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo
12 d. nutarimo Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio
paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo
saugotiniems“ pakeitimo“ projektas, 6 lapai.
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