LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL KRITERIJŲ, PAGAL KURIUOS MEDŽIAI IR KRŪMAI, AUGANTYS NE
MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖJE, PRISKIRIAMI SAUGOTINIEMS, SĄRAŠO
PATVIRTINIMO IR MEDŽIŲ IR KRŪMŲ PRISKYRIMO SAUGOTINIEMS
2008 m. kovo 12 d. Nr. 206
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3215)
20 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :
1. Patvirtinti kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio
paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašą (pridedama).
2. Priskirti saugotiniems medžius ir krūmus, augančius ne miškų ūkio paskirties žemėje
ir atitinkančius bent vieną 1 punkte nurodyto sąrašo kriterijų.
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KRITERIJŲ, PAGAL KURIUOS MEDŽIAI IR KRŪMAI, AUGANTYS NE MIŠKŲ
ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖJE, PRISKIRIAMI SAUGOTINIEMS, SĄRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje,
priskiriami saugotiniems, sąrašas (toliau vadinama – šis Sąrašas) taikomas medžiams ir
krūmams, siekiant juos priskirti saugotiniems, išskyrus:
1.1. vaismedžius, vaiskrūmius, natūraliai išaugusius krūmus;
1.2. medžius ir krūmus, augančius valstybinės reikšmės kelių kelio juostoje;
1.3. medžius ir krūmus, augančius viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų
įrenginių apsaugos zonoje;
1.4. dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingus, kultūros paveldui ir
kraštovaizdžiui reikšmingus medžius ir krūmus, augančius privačioje žemėje, kuriuos
saugotinais skelbia savivaldybės.
2. Šiame Sąraše vartojamos sąvokos:
Deklaruoti laukai – kaip tai apibrėžta kasmet Žemės ūkio ministerijos tvirtinamose
Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės
taisyklėse.
Vietiniai medžiai – Lietuvoje savaime paplitę neintrodukuoti medžiai.
Kitos šiame Sąraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme
(Žin., 2007, Nr. 80-3215) vartojamas sąvokas.
II. KRITERIJŲ SĄRAŠAS
3. Medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami
saugotiniems, jeigu jie atitinka bent vieną iš šių kriterijų:
3.1. auga kurortų apsaugos zonoje, išskyrus privačias namų valdas, mėgėjiškų sodų
teritorijų individualius sodo sklypus, deklaruotus laukus;
3.2. auga kultūros paveldo objektų teritorijoje ir jos apsaugos zonoje, išskyrus natūraliai
išaugusius medžius;
3.3. auga geležinkelio želdinių apsaugos zonoje, išskyrus medžius ir krūmus, kurie kelia
pavojų eismo saugai ir auga elektros tiekimo, ryšių ir signalizacijos įrenginių apsaugos zonoje
ar yra aukštesni už nuotolį nuo medžių iki pirmojo bėgio;
3.4. auga vietinės reikšmės kelių kelio juostos dalyje už kelio pylimo pado, iškasos ar
kelio griovio išorinio krašto, taip pat kelio apsaugos zonoje už kelio juostos ribos, išskyrus
medžius ir krūmus, kurie kelia pavojų saugiam eismui ir kelio naudojimui ir (arba) auga
deklaruotuose laukuose;
3.5. auga aerodromų apsaugos zonoje (išskyrus aerodromo teritoriją), išskyrus medžius
ir krūmus, kurie kelia pavojų skrydžių saugai ir aviacijos saugumui;
3.6. auga gamybinių ir kitų objektų sanitarinėje apsaugos zonoje, išskyrus augančius
deklaruotuose laukuose;
3.7. auga miestų, miestelių bendro naudojimo teritorijose ir miestų kitose valstybinės
žemės teritorijose, nenurodytose 3.1–3.6 punktuose, išskyrus Neringos savivaldybės fizinių ir
juridinių asmenų išnuomotą valstybinę žemę prie nuosavybės teise priklausančių pastatų;
3.8. auga kaimų bendro naudojimo teritorijose, mėgėjiškų sodų teritorijų bendro
naudojimo žemėje, išskyrus augančius paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose;
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3.9. auga privačiose žemės valdose miestuose ir miesteliuose, išskyrus augančius
paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose, privačiose namų valdose ir mėgėjiškų sodų
teritorijų individualiuose sodo sklypuose;
3.10. auga valstybinėje ir privačioje žemėje kaime, išskyrus paviršinių vandens telkinių
pakrančių apsaugos juostas: vietiniai medžiai – ąžuolai, uosiai, klevai, liepos, miškinės
obelys, miškinės kriaušės, guobos, vinkšnos, skirpstai, baltieji ir trapieji gluosniai, išskyrus
augančius privačiose namų valdose ir deklaruotuose laukuose;
3.11. auga valstybinėje ir privačioje žemėje kaime ir deklaruotuose laukuose: beržai,
eglės ir pušys, didesnio kaip 20 centimetrų skersmens (1,3 metro aukštyje), išskyrus
augančius privačiose namų valdose ir mėgėjiškų sodų teritorijų individualiuose sodo
sklypuose;
3.12. auga deklaruotuose laukuose: ąžuolai, uosiai, klevai ir liepos, didesnio kaip
20 centimetrų skersmens;
3.13. auga paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose: ąžuolai, beržai,
klevai ir uosiai, didesnio kaip 8 centimetrų skersmens, kiti medžiai, didesnio kaip
16 centimetrų skersmens, išskyrus numatytus iškirsti pagal parengtus gamtotvarkos planus,
pakrančių (šlaitų) tvarkymo projektus, taip pat medžius, augančius vidaus vandenų kelių
navigacijos ženklų veikimo zonose ir deklaruotuose laukuose.
_________________

