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KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ, REIKALINGŲ ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ
APSAUGAI, TVARKYMUI, ŽELDYNŲ KŪRIMUI IR NAUJŲ ŽELDINIŲ VEISIMUI,
SKYRIMO TVARKA
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalvarijos savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui,
želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarka (toliau – tvarka) parengta vadovaujantis
Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3215) 10 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir
reglamentuoja lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų
želdinių veisimui, skyrimą.
2. Pagrindinės sąvokos:
2.1. Želdynas – ne mažesnis kaip 0,05 hektaro želdinių žemės sklypas, kuriame gali
būti mažųjų kraštovaizdžio architektūros, inžinerinių ir laikinų statinių.
2.2. Želdyno kūrimas – želdyno projekto rengimas ir įgyvendinimas.
2.3. Želdyno pertvarkymas – želdyno planinės erdvinės struktūros keitimas šalinant ne
mažiau kaip 20 procentų medžių, krūmų ar žolinių augalų ir sodinant naujus.
2.4. Želdyno tvarkymas – želdyno augalijos, mažosios kraštovaizdžio architektūros ir
inžinerinių statinių reikiamos būklės palaikymas ar atkūrimas vadovaujantis želdyno tvarkymo
projektu.
2.5. Parkas – ne mažesnis kaip 1 hektaro žmogaus sukurtas ar jo pertvarkytas
želdynas, kuriame yra meniškai sukomponuotų želdinių, mažųjų kraštovaizdžio architektūros ir (ar)
inžinerinių statinių, skirtas poilsio, mokslo, kultūros reikmėms arba pramogoms ir aplinkos kokybei
gerinti.
2.6. Skveras – ne mažesnis kaip 0,05 hektaro trumpalaikiam poilsiui skirtas želdynas
su vyraujančiomis atviromis erdvėmis, gerinantis miesto, miestelio ir kaimo estetinę ir ekologinę
būklę.
2.7. Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Želdynų įstatyme vartojamas
sąvokas (Žin., 2007, Nr. 80-3215).
II. BENDRIEJI ŽELDYNŲ APSAUGOS IR TVARKYMO PRINCIPAI
3. Želdynų ir želdinių apsauga ir tvarkymas organizuojami pagal šiuos principus:
3.1. želdynuose ir želdiniuose saugoma biologinė įvairovė;
3.2. nemažinamas bendrasis atskirųjų želdynų plotas;
3.3. išlaikomi užstatytų ir atvirų, gyventojų poilsiui ir sveikatingumui skirtų teritorijų
optimalūs ploto santykiai (nustatyti pagal galiojančias normas), ekologiniai ir estetiniai ryšiai;
3.4. išlaikomas istorinių želdynų ir juose arba greta jų esančių pastatų ansamblių ar
kompleksų ir jų tarpusavio funkcijų vientisumas;
3.5. atskirieji želdynai (parkai, tarp jų ir istoriniai, skverai, miesto ir miestelio sodai,
dendrologiniai rinkiniai) neskaidomi į dalis, išskyrus jų teritorijoje esančių objektų sklypų
formavimą;
3.6. pertvarkant esamus želdynus ir kuriant naujus, įvertinama suinteresuotos
visuomenės motyvuota nuomonė.
4. Želdynai planuojami Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta
tvarka.
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5. Savivaldybės specialistas atsakingas už želdynų ir želdinių tvarkymą, konsultuoja
savivaldybės asignavimų valdytojus - seniūnijų seniūnus, gyventojus ir nevyriausybines
organizacijas klausimais, susijusiais su želdinių tvarkymu, priežiūra, apsauga, naujų želdinių
veisimu.

III. FINANSAVIMO OBJEKTAI
6. Finansavimo objektai:
6.1. savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos
atlikimas;
6.2. želdynų ir želdinių būklės stebėsena pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą
želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programą;
6.3. valstybinėje ir savivaldybei priskirtoje žemėje esamų želdynų (parkai, skverai,
aikštės ir kt. rekreacinės teritorijos) kūrimas ir naujų želdinių veisimas, želdynų tvarkymas ir
želdinių apsauga;
6.4. atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimas;
6.5. želdynų projektų rengimas;
6.6. želdynus ir želdinius tvarkančių asmenų mokymų organizavimas.
IV. ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, TVARKYMO, ŽELDYNŲ KŪRIMO IR
NAUJŲ ŽELDINIŲ VEISIMO FINANSAVIMAS
7. Želdynų ir želdinių, esančių valstybinėje ir savivaldybei priskirtoje žemėje,
apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo darbai gali būti finansuojami iš:
7.1. savivaldybės biudžeto tiesiogiai skiriama lėšų Kalvarijos savivaldybės biudžeto
asignavimų valdytojams – seniūnijų seniūnams;
7.2. savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų;
7.3. aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų;
7.4. valstybės biudžeto lėšų;
7.5. ES struktūrinių fondų lėšų;
7.6. atkuriamosios želdinių vertės kompensacijos;
7.7. savanoriškų fizinių ir juridinių asmenų, asociacijų įmokų, tarp jų ir užsienio šalių;
7.8. kitų lėšų.
8. Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir želdynų kūrimo bei želdinių veisimo lėšų
poreikis planuojamas vadovaujantis savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendraisiais planais,
želdynų tvarkymo ir kūrimo projektais, kitais dokumentais, atsižvelgiant į savivaldybės tvarkomų
objektų prioritetus.
V. ATSAKOMYBĖ IR KONTROLĖ
9. Už lėšų naudojimą pagal paskirtį želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdinių
kūrimui ir naujų želdinių veisimui yra atsakingi Kalvarijos savivaldybės specialistas, atsakingas už
želdynų ir želdinių tvarkymą, bei biudžeto asignavimų valdytojai – seniūnijų seniūnai.
10. Už šios tvarkos nesilaikymą juridiniai ir fiziniai asmenys (želdinių tvarkytojai)
atsako LR įstatymų nustatyta tvarka.
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