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DOKUMENTO VERSIJOS 
 

Data Versija Aprašymas Rengė (koregavo) 

2014-03-10 1.00 Kauno m. savivaldybės pavyzdžiu parengtas ir su Kauno 

m. savivaldybe pasitvirtintas dokumentas. 

UAB „Ernst & Young 

Baltic“ 
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savivaldybėmis metu gautą informaciją parengtas 
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reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų formoms 

dokumentas, skirtas tvirtinimui 
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2014 03 27 3.00 Ignalinos r. savivaldybės, Kauno m. savivaldybės, 

Klaipėdos m. savivaldybės, Širvintų r. savivaldybės, LR 
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UAB „Ernst & Young 
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pareiškėjui pateikti duomenis ir dokumentus, jei nebus 

realizuota sąsaja su NTR. 

UAB „Ernst & Young 
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1. PASLAUGOS APIMTIS 
 
S.16. „Leidimų kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas“ 
paslauga teikiama (paslaugą gali inicijuoti): 

1. Fiziniams Lietuvos asmenims; 
2. Juridiniams Lietuvos asmenims; 
3. Fizinių asmenų įgaliotiems fiziniams asmenims; 
4. Juridinių asmenų įgaliotiems fiziniams asmenims; 
5. Fiziniams užsienio asmenims; 
6. Juridiniams užsienio asmenims. 

 
Paslaugos rezultatas yra: 

 Leidimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo 
darbams (įskaitant tuos atvejus, kuomet leidimas suteiktas ne visiems prašyme 
nurodytiems darbams); 

 Informavimas, kada numatoma vykdyti kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo 
darbus; 

 Raštas apie leidimo nesuteikimą. 
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2. PROCESO SCHEMOS IR FUNKCINIAI REIKALAVIMAI 

2.1. S.16. „Leidimų kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas“ procesas 

    
1 pav. S.16. „Leidimų kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas“ proceso schema  
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1 lentelė. Proceso S.16. „Leidimų kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas“ funkciniai reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

1 – Pradėti 
paslaugos 
teikimo procesą 

S_REIK_1 El. paslaugos procesas inicijuojamas VIISP naudotojui pasirinkus paslaugą „Leidimų kirsti, persodinti, pašalinti, genėti 
saugotinus medžius ir krūmus išdavimas“. 

S_REIK_2 El. paslaugos inicijavimo metu pareiškėjas turi būti informuojamas apie atvejus, kuomet leidimas nereikalingas, pagal 
sąlygas, nurodytas LR vyriausybės nutarime Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio 
paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“  

Pastaba: Širvintų r. naudojamas aprašymas dėl medžių priskyrimo saugotiniems pateikiamas 9 skyriuje „Kaip sužinoti ar 
medžiai yra saugotini?“ 

2 - Prašymo 
pildymas 

S_REIK_3 Pareiškėjas inicijuoja „Prašymo pildymą“. Šiame sub-procese: 

► Pareiškėjas pasirenka už kokį asmenį teikiamas prašymas;  
► Automatiškai arba pareiškėjo yra užpildomi prašymo laukai; 
► Pareiškėjas prašymą patvirtina. 

S_REIK_4 Tuomet, kai paslaugai yra nustatyta, kad paslaugos rezultatas bus perduotas per E. pristatymo IS, pareiškėjas susikuria e. 
pristatymo dėžutę. Šis nustatymas yra konfigūruojamas parametras, kuris nustatomas visoms savivaldybėms 
(pasirinkimas, ar šios paslaugos rezultatas turi būti perduotas per E. pristatymo sistemą, yra vieningas visoms 
savivaldybėms). 

S_REIK_5 Savivaldybė turi būti nustatoma automatiškai pagal pareiškėjo nurodytą „Darbų vykdymo adresą“. 

S_REIK_6 Diegėjas, vykdydamas detalią analizę, turi įvertinti reikalingus apribojimus failo dydžiui ir formatams, kai prie prašymo 
prisegamas dokumentas „Želdinių pertvarkymo projektas, schema, detalusis arba specialusis planas“. Savivaldybės 
specialistams pateikiami dokumentai yra didelės apimties (vaizdo dydis būna didesnis nei A3 formato, pateikiamas didelis 
puslapių skaičius). 

3 - Pasibaigia 
paslaugos 
laikas 

S_REIK_7 Prašymui pateikti pareiškėjas turi nustatytą dienų skaičių, skaičiuojant nuo pradėto pildyti prašymo paskutinio išsaugojimo 
(šiuo metu VIISP nustatytas terminas – 30 dienų). 

4 - Automatinis 
tikrinimas 

S_REIK_8 Šiame sub-procese automatiškai gaunami duomenys apie žemės sklypą ir jo savininkus iš Nekilnojamo turto registro. 

S_REIK_9 Jeigu su Registrų centru nebus suderinta galimybė realizuoti duomenų apsikeitimo sąsają tarp VIISP ir NTR, tokiu atveju 
duomenis, kurie būtų gaunami iš NTR, pareiškėjui turi būti sudaryta galimybė nurodyti prašymo formoje, o dokumentus, 
gaunamus iš NTR (žemės sklypo planą), prisegti kaip priedus prie prašymo. 

5 – Sprendimo 
priėmimas 

S_REIK_10 Šiame sub-procese savivaldybėje priimamas sprendimas.  

S_REIK_11 Sub-proceso metu pareiškėjas yra informuojamas apie tarpines paslaugos teikimo būsenas, gautas iš SI DVS. Tarpinės 

paslaugos teikimo būsenos yra nurodytos 7 skyriuje „TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO BŪSENOS“. 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

6 – Koks 
sprendimas 
priimtas? 

S_REIK_12 VIISP nukreipia el. paslaugos procesą, priklausomai nuo to, kuri sub-proceso „Sprendimo priėmimas“ pabaiga pasiekta: 

► Jei „Teigiamas sprendimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį “Pabaigti paslaugą (paslaugos būsena – „įvykdyta“)“; 
► Jei „Neigiamas sprendimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį „Pabaigti paslaugą (paslaugos būsena – „atmesta“); 
► Jei „Reikalingas patikslinimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį „Prašymo tikslinimas“ (paslaugos būsena – 

„laukiama“). 

7 – Prašymo 
tikslinimas 

S_REIK_13 Šis sub-procesas inicijuojamas, kai savivaldybė grąžina prašymą patikslinimui. Šiame sub-procese: 

► Pareiškėjui nurodomi tikslintini duomenys arba reikalingi pateikti papildomi dokumentai; 
► Pareiškėjas užpildo tikslinamus duomenis ir / arba prisega dokumentus; 
► Pareiškėjas patvirtina patikslintą prašymą. 

8 – Pasibaigia 
laikas 

S_REIK_14 Prašymui tikslinimui pareiškėjas turi nustatytą dienų skaičių, skaičiuojant nuo sprendimo „Reikalingas patikslinimas“ 
priėmimo. Per nustatytą dienų skaičių prašymo nepatikslinus, prašymas bus automatiškai atmestas. Šis nustatymas yra 
konfigūruojamas parametras, kuris nustatomas visoms savivaldybėms. 

9 - : BP.06 
Institucijos 
informavimas 
dėl automatinio 
prašymo 
atmetimo 

S_REIK_15 Praėjus nustatytam terminui, VIISP automatiškai informuoja instituciją apie prašymo atmetimą. Tam naudojamas bendrasis 
procesas „Institucijos informavimas dėl automatinio prašymo atmetimo“. 

10 - Informuoti 
pareiškėją apie 
paslaugos 
teikimo būseną: 
Atmesta 

S_REIK_16 Praėjus nustatytam terminui, VIISP automatiškai informuoja pareiškėją apie prašymo atmetimą. 

12 – Išskyrimo 
žingsnis 

S_REIK_17 Procesas visuomet nukreipiamas į sub-procesą „Mokėjimas“, tačiau yra galimybė savivaldybės specialistui priimti ir 
pareiškėjui pranešti sprendimą negavus informacijos apie apmokėjimą iš VIISP . Šiuo atveju nueinama į sub-procesą 
„Sprendimo priėmimas“ ir sub-procesas „Mokėjimas“ nebevykdomas. 

13 - Mokėjimas S_REIK_18 Šiame sub-procese pareiškėjas apmoka už paslaugą per VIISP sisteminę paslaugą (BP.02 Paslaugos apmokėjimas per 
VIISP). 

 

Pastaba: Mokėjimas yra vykdomas ne už paslaugos suteikimą, o kertamų želdinių atkuriamajai vertei atlyginti. 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

14 - Pasibaigia 
apmokėjimo 
laikas 

S_REIK_19 Apmokėti pareiškėjas turi nustatytą dienų skaičių, skaičiuojant nuo mokėjimo užduoties sukūrimo. Apmokėjimo terminas yra 
konfigūruojamas parametras, kuris taikomas bendrai visoms savivaldybėms.  

15 - 
Informacijos 
perdavimas 
institucijai 

S_REIK_20 Pasibaigus nustatytam laikotarpiui atlikti mokėjimą VIISP turi automatiškai informuoti savivaldybės specialistą, kuris turi 
priimti sprendimą dėl tolimesnių veiksmų. 
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2.2. Prašymo pildymo sub-procesas 

  

2 pav. Prašymo pildymo sub-proceso schema  
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2 lentelė. Funkciniai sub-proceso „Prašymo pildymas“ funkciniai reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

2.3 - :BP.04 E. 
pristatymo dėžutės 
sukūrimas 

- Žr. reikalavimą „S_REIK_4“. 

2.4 – Nurodyti už 
kurį asmenį 
pildomas prašymas 

S_REIK_21 Šiame žingsnyje pareiškėjas nurodo informaciją, kuri reikalinga tolesniems sub-proceso žingsniams vykdyti: 
► Požymį, ar prašymą teikia: 

► Asmuo pats už save. 
► Asmuo, įgaliotas asmuo atstovauti fiziniam asmeniui. Reikia nurodyti paslaugos gavėjo (FA) kodą. 
► Asmuo, įgaliotas atstovauti juridiniam asmeniui: 

 Juridinio asmens vadovas. Reikia nurodyti paslaugos gavėjo (JA) kodą. 
 Kitas įgaliotas asmuo. Reikia nurodyti paslaugos gavėjo (JA) kodą. 

2.5 – Išskyrimo 
žingsnis 

S_REIK_22 Iš Gyventojų registro duomenys turi būti gaunami tais atvejais, kuomet prašymą teikia fizinis asmuo arba kuomet 
nurodyta, kad paslaugos gavėjas yra fizinis asmuo, siekiant prašymo formą dalinai užpildyti fizinio asmens duomenimis. 

S_REIK_23 Iš Juridinių asmenų registro duomenys turi būti gaunami tais atvejais, kuomet prašymą teikia juridinis asmuo arba 
kuomet nurodyta, kad paslaugos gavėjas yra juridinis asmuo, siekiant prašymo formą dalinai užpildyti juridinio asmens 
duomenimis bei nustatyti, ar prašymą teikiantis fizinis asmuo yra juridinio asmens vadovas.  

2.6 - Užklausti 
duomenų iš GR 

S_REIK_24 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.7 - Gauti 
duomenis  

iš GR 

S_REIK_25 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.8 - Užklausti 
duomenų iš JAR 

S_REIK_26 Duomenų sąsaja su Juridinių asmenų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.9 - Gauti 
duomenis iš JAR 

S_REIK_27 Duomenų sąsaja su Juridinių asmenų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

2.11 – 
Automatiškai 
užpildyti prašymo 
laukus 

S_REIK_28 Prašymas automatiškai užpildomas:  

► autentifikacijos metu gautais duomenimis (prisijungimo prie www.epaslaugos.lt portalo metu gautais asmens 
duomenimis); 

► iš GR gautais duomenimis; 
► Iš JAR gautais duomenimis; 
► VIISP tvarkomais duomenimis. 

2.12 – Pildyti ir 
patvirtinti prašymą 

S_REIK_29 Prašymo formos struktūra ir reikalavimai jai aprašomi skyriuje 4 „PRAŠYMO FORMOS STRUKTŪRA IR 
REIKALAVIMAI “. 

S_REIK_30 Nustačius, kad yra daugiau nei vienas savininkas, pareiškėjas privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį kitų savininkų 
sutikimą atlikti kirtimo, persodinimo, pašalinimo arbe genėjimo darbus. 

S_REIK_31 Prieš teikiant prašymą, jei pažymėta, kad privačiame žemės sklype bus vykdomi darbai „Genėjimas“, pareiškėjui turi būti 
pateikiama informacija apie reikalavimus, keliamus medžių genėjimo darbams, aprašytus Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. D1-45 „Dėl medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių 
želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 10-356).  

S_REIK_32 Pareiškėjas privalo patvirtinti, kad su informacija susipažino ir genėjimo darbai bus vykdomi pagal reikalavimus. 

2.14 – :BP.01 
Elektroninis 
pasirašymas 

S_REIK_33 Tuomet, kai paslaugai yra nustatyta, kad prašymas turi būti pasirašomas el. parašu, turi būti vykdomas bendrasis 
procesas „BP.01 Elektroninis pasirašymas“. Šis nustatymas yra konfigūruojamas parametras, kuris nustatomas visoms 
savivaldybėms (pasirinkimas, ar prašymas turi būti pasirašytas el. parašu, yra vieningas visoms savivaldybėms).  

http://www.epaslaugos.lt/
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2.3. Automatinio tikrinimo sub-procesas 
 

    
3 pav. Sprendimo priėmimo sub-proceso schema  
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3 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Sprendimo priėmimas" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

4.2 – Užklausti 
duomenų į NTR 

S_REIK_34 Iš Nekilnojamo turto registro duomenys turi būti gaunami tais atvejais kuomet žemės sklypas yra „Privatus, išskyrus 
daugiabučio gyvenamojo namo sklypas“ arba „Daugiabučio gyvenamojo namo sklypas“, siekiant nustatyti, kurių asmenų 
sutikimai turi būti pateikiami kartu su prašymu. Pareiškėjui ši informacija nėra pateikiama – ji pridedama kaip prašymo 
priedas, pateikiamas savivaldybės specialistui. 

S_REIK_35 Duomenų sąsaja su Nekilnojamo turtu registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

4.3 – Gauti 
duomenis iš NTR 

S_REIK_36 Duomenų sąsaja su Nekilnojamo turto registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

S_REIK_37 VIISP turi nustatyti, kuomet iš NTR gautame žemės sklypo savininkų sąraše nurodyta, kad yra daugiau nei vienas 
savininkas. 

- Pastaba: Tais atvejais, kuomet iš NTR nėra gaunami duomenys (pvz., kuomet sklypas nėra registruotas NTR), 
savivaldybės specialistas turi nuspręsti, kurie duomenys reikalingi ir pats užklausti jų iš pareiškėjo. 
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2.4. Sprendimo priėmimo sub-procesas 
 

   

 
4 pav. Sprendimo priėmimo sub-proceso schema  
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4 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Sprendimo priėmimas" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

5.2 – Ar gautas 
prašymas / 
patikslinti 
duomenys? 

S_REIK_38 Tais atvejais, kai procesas inicijuotas iš sub-procesų „Prašymo pildymas“ arba „Prašymo tikslinimas“, toliau turi būti 
vykdomas 5.3 žingsnis. Visais kitais atvejais toliau turi būti vykdomas 5.8 žingsnis.   

S_REIK_39 Kai Prašymo patikslinimo atveju, Pareiškėjas trūkstamą informaciją / dokumentus pateikia asmeniškai, o ne per VIISP, 
tada SI specialistas turi turėti galimybę priimti sprendimą, nors per VIISP ir nebus gautas patikslintas prašymas (nebus 
įvykdyta prašymo tikslinimo užduotis). 

5.3 – Perduoti 
prašymą į 
institucijos DVS 

S_REIK_40 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

5.4 – Laukimo 
žingsnis 

S_REIK_41 Šio žingsnio metu laukiama, kol iš institucijos DVS bus gauta: Darbų vykdymo adresas 

► Informacija apie įvykį, pagal kurį nustatoma tarpinė paslaugos teikimo būsena; 
► SI specialisto priimtas sprendimas. 

Tolimesnė proceso vykdymo seka priklauso nuo to, kuris pranešimas gautas. 

5.5 - Gauti 
informaciją apie 
įvykį, pagal kurį 
nustatoma tarpinė 
paslaugos teikimo 
būsena 

S_REIK_42 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

5.6 - Informuoti 
pareiškėją apie 
tarpinę paslaugos 
teikimo būseną 

S_REIK_43 VIISP turi automatiškai informuoti pareiškėją, gavus informaciją apie įvykį, pagal kurį nustatoma tarpinė paslaugos 
teikimo būsena. Tarpinės paslaugos teikimo būsenos yra nurodytos 7 skyriuje „TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO 
BŪSENOS“. 

5.7 - Vykdoma 
medžio (-ų) ir/arba 
krūmo (-ų) apžiūra 

- Šio žingsnio metu savivaldybės specialistas atlieka medžio (-ų) ir/arba krūmo (-ų) apžiūrą. Šis žingsnis atliekamas ne 
sistemos priemonėmis ir yra pateikiamas schemoje aiškumo sumetimais. 

5.8 – Gauti 
sprendimą iš 
institucijos DVS 

S_REIK_44 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

5.9 – Informuoti 
pareiškėją apie 
priimtą sprendimą: 
Teigiamas 
sprendimas / 
Neigiamas 
sprendimas / 
Reikalingas 
patikslinimas / 
Reikalingas 
apmokėjimas 

S_REIK_45 VIISP automatiškai suformuoja ir perduoda informaciją pareiškėjui. Priklausomai nuo SI priimto sprendimo, VIISP: 

► Informuoja pareiškėją apie reikalingą patikslinimą (reikalingus patikslinti prašymo laukus ir (arba) dokumentus, 
kuriuos reikia pateikti); 

► Informuoja pareiškėją apie neigiamą sprendimą (pridedamas raštas apie leidimo neišdavimą); 
► Informuoja pareiškėją apie teigiamą sprendimą (pridedamas leidimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, 

persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams – įskaitant ir tuos atvejus, kai leidimas išduodamas ne 
visiems darbams, kurie nurodyti prašyme); 

► Informuoja pareiškėją apie reikalinga apmokėjimą (nurodoma mokėjimo suma). 

5.11 - :BP.05 
Perdavimas į E. 
pristatymo IS 

S_REIK_46 Tuomet, kai paslaugai SI pasirenka, kad paslaugos rezultatas bus perduotas per E. pristatymo IS, turi būti vykdomas 
bendrasis procesas „BP.05 Perdavimas į E. pristatymo IS“. 
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2.5. Prašymo tikslinimo sub-procesas 

  
5 pav. Prašymo tikslinimo sub-proceso schema 
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5 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Prašymo tikslinimas" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

7.2 –Automatiškai 
užpildyti prašymo 
laukus 

- Pastaba: šiam žingsniui taikomi bendrieji funkciniai reikalavimai. 

 

7.3 – Patikslinti ir 
patvirtinti duomenis 

- 

7.5 - : BP.01 
Elektroninis 
pasirašymas 

- 
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2.6. Mokėjimo sub-procesas 
 

     
6 pav. Mokėjimo sub-proceso schema  
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6 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Mokėjimas" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

13.3 – Išsiųsti 
apmokėjimą 
vykdančiam 
asmeniui 

S_REIK_47 Pareiškėjui nurodžius, jog paslaugą apmokės kitas mokėtojas, nurodytam asmeniui yra elektroniniu paštu išsiunčiama 
informacija apie reikalingą apmokėjimą ir sukuriama užduotis VIISP. 

13.4 - :BP.02 
Paslaugos 
apmokėjimas per 
VIISP 

S_REIK_48 VIISP automatiškai inicijuoja „BP.02 Paslaugos apmokėjimas per VIISP“. Šiame procese pareiškėjas arba kitas 
apmokėjimą vykdantis asmuo apmoka už paslaugą per VIISP sisteminę paslaugą. 

13.5 - BP.07 
Informacija dėl 
apmokėjimo 
institucijai 

S_REIK_49 VIISP automatiškai inicijuoja „BP.07 Informacija dėl apmokėjimo institucijai“. Šiame procese VIISP suformuoja 
informacijos apie paslaugos apmokėjimą rinkinį ir jį išsiunčia į institucijos DVS. 
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2.7. Informacijos perdavimo institucijai sub-procesas 

   
7 pav. Informacijos perdavimo institucijai sub-proceso schema 
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7 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Informacijos perdavimas institucijai" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

15.2 – 
Suformuojamas 
duomenų rinkinys 

S_REIK_50 VIISP turi automatiškai suformuoti informacinį pranešimą apie laiku nepatikslintą prašymą perdavimui į SI DVS. 

15.3 – Informaciją 
perduoti į 
institucijos DVS 

S_REIK_51 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje  3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“.  
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3. INTEGRACINIAI TAŠKAI 
 

Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

1.  2.6 – Užklausti duomenų GR Perduodama į GR ► Pareiškėjo asmens kodas; 
► Paslaugos gavėjo asmens kodas. 

Pareiškėjo asmens kodas perduodamas 
tik tais atvejais, kuomet prašymą teikia 
FA. 

 

Paslaugos gavėjo asmens kodas nėra 
perduodamas tais atvejais, kuomet 
prašymas yra teikiamas FA už save. 

2.  2.7 – Gauti duomenis iš GR Gaunama iš GR ► Pareiškėjo gimimo data; 
► Pareiškėjo vardas; 
► Pareiškėjo pavardė; 
► Pareiškėjo gyvenamoji vieta; 
► Paslaugos gavėjo gimimo data; 
► Paslaugos gavėjo vardas; 
► Paslaugos gavėjo pavardė; 
► Paslaugos gavėjo gyvenamoji 

vieta. 

Pareiškėjo asmens duomenys gaunami 
tais atvejais, kuomet prašymą teikia FA. 

 

Paslaugos gavėjo (fizinio asmens) 
duomenys gaunami tais atvejais, 
kuomet prašymas yra teikiamas 
asmens, įgalioto FA. 

3.  2.8 - Užklausti  

duomenų JAR 

Perduodama į JAR ► Juridinio asmens kodas 
► Paslaugos gavėjo (juridinio 

asmens) kodas 

Juridinio asmens kodas perduodamas 
tais atvejais, kuomet prašymą teikia JA. 

 

Paslaugos gavėjo asmens kodas 
perduodamas tais atvejais, kuomet 
prašymas yra teikiamas JA už save 
arba JA įgalioto FA. 

4.  2.9 - Gauti duomenis  

iš JAR 

Gaunama iš JAR ► Juridinio asmens pavadinimas; 
► Juridinio asmens buveinė 

(adresas); 
► Juridinio asmens vadovo vardas ir 

pavardė. 

 

► Paslaugos gavėjo (juridinio 
asmens) pavadinimas; 

Juridinio asmens duomenys gaunami 
tais atvejais, kuomet prašymą teikia JA. 

 

Paslaugos gavėjo (juridinio asmens) 
duomenys gaunami tais atvejais, 
kuomet prašymas yra teikiamas 
asmens, įgalioto JA. 
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

► Paslaugos gavėjo (juridinio 
asmens) buveinė (adresas). 

5.  4.2 - Užklausti duomenų iš 
NTR 

Perduodama į NTR ► Darbų vykdymo adresas  

6.  4.3 - Gauti duomenis iš NTR Gaunama iš NTR ► Duomenys, identifikuojantys 
žemės sklypo daiktinių teisių 
turėtojus, kitus su daiktinėmis 
teisėmis susijusius asmenis 
(VIISP-NTR integracijos 
specifikacijoje duomenų grupė 
vadinama „Savininkas“): 

► Vardas 
► Pavardė 
► Pavadinimas 
► Asmens kodas 
► Nuosavybės dalis 

► Nekilnojamojo turto kadastro 
žemėlapio duomenys ir kitų 
nekilnojamųjų daiktų planai; 

► Specialiosios žemės naudojimo  
sąlygos (pateikiama informacija 
apie žemės sklype esančius 
saugotinus medžius). 

Pastaba: Galimos dvi integracijos 
įgyvendinimo alternatyvos, susijusios su 
dokumento „Nekilnojamojo turto 
kadastro žemėlapio duomenys ir kitų 
nekilnojamųjų daiktų planai“ gavimu: 

► Dokumentas gaunamas 
kiekvienam teikiamam 
prašymui; 

► Dokumentas automatiškai nėra 
gaunamas. Pareiškėjui 
sudaroma galimybė jį prisegti 
neprivalomame duomenų lauke, 
o SI specialistui sudaroma 
galimybė dokumentą gauti 
duomenų paketų gavimo būdu. 

Alternatyva, kurią diegėjas turės 
įgyvendinti turės būti suderinta diegimo 
metu, atsižvelgiant į teisinius ir 
organizacinius integracijos su NTR 
aspektus (aktualiausia – duomenų 
gavimo apmokėjimo klausimas). 

7.  5.3 – Perduoti prašymą 
institucijos DVS 

Perduodama į SI DVS ► Prašymo dokumentas; 
► Iš GR gauti duomenys; 
► Iš JAR gauti duomenys; 
► Iš NTR gauti duomenys; 
► Prie prašymo pridėti dokumentai. 

 

8.  5.5 - Gauti informaciją apie 
įvykį, pagal kurį nustatoma 
tarpinė paslaugos teikimo 
būsena „Užregistruota“ 

Gaunama iš SI DVS ► Prašymo registracijos numeris.  
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

9.  5.5 - Gauti informaciją apie 
įvykį, pagal kurį nustatoma 
tarpinė paslaugos teikimo 
būsena „Nagrinėjama“ 

Gaunama iš SI DVS ► Specialisto (-ės), kuriam (-iai) 
priskirtas prašymas, vardas, 
pavardė, pareigos ir skyrius. 

Tais atvejais, kuomet SI DVS nėra 
tvarkomi duomenys apie specialisto 
pareigas arba skyrių, pareiškėjui 
pateikiami tik tie duomenys, kurie 
tvarkomi SI DVS. 

10.  5.8 – Gauti sprendimą iš 
institucijos DVS 

Gaunama iš SI DVS Sprendimas, gaunamas iš SI DVS: 

► Reikalingas patikslinimas. 
Papildomai perduodama 
reikalingų patikslinti prašymo 
laukų sąrašas ir (arba) 
dokumentų, kuriuos reikia pateikti, 
sąrašas; 

► Reikalingas apmokėjimas. 
Papildomai perduodama 
mokėjimo suma ir sąskaitos 
numeris. 

► Neigiamas sprendimas. 
Papildomai perduodamas raštas 
apie leidimo neišdavimą; 

► Teigiamas sprendimas. 
Papildomai perduodamas 
parengto leidimo saugotinų 
medžių ir krūmų kirtimo, 
persodinimo ar kitokio pašalinimo, 
genėjimo darbams privačiame 
žemės sklype kopija arba 
informavimas, kada pagal pateiktą 
prašymą bus vykdomi darbai. 

 

11.  15.3 – Informaciją perduoti į 
institucijos DVS 

Perduodama į SI DVS ► Prašymo registracijos numeris 
► Paslaugos gavėjo vardas, 

pavardė 
► Nustatytas apmokėjimo terminas 
► Pranešimas apie laiku neatliktą 

mokėjimą 
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4. DUOMENŲ PAKETAI 
 

Nr. Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

1.  Gaunama iš NTR ► Duomenys, identifikuojantys žemės sklypo daiktinių teisių turėtojus, 
kitus su daiktinėmis teisėmis susijusius asmenis (VIISP-NTR 
integracijos specifikacijoje duomenų grupė vadinama „Savininkas“): 

► Vardas 
► Pavardė 
► Pavadinimas 
► Asmens kodas 
► Nuosavybės dalis 

► Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio duomenys ir kitų nekilnojamųjų 
daiktų planai; 

► Specialiosios žemės naudojimo  sąlygos (pateikiama informacija apie 
žemės sklype esančius saugotinus medžius). 
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5. TEISĖS AKTAI 
 

Nr. Teisės aktas Savivaldybė, kuriai taikoma 

1.  Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990). Visos 

2.  Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. DI-87 "Dėl Saugotinų medžių ir krūmų 
kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems 
darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 

Visos 

3.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-343 „Dėl 
želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 74-2907; 2010, Nr. 93-
4914; 2012, Nr. 49-2414). 

Visos 

4.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl kriterijų, 
pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami 
saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ (Žin., 2008, 
Nr. 33-1151). 

Visos 

5.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr.D1-193 „Įsakymas 
„Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 31-
1454). 

Visos 

6.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-674 „Dėl 
sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 135-5504; 2011, Nr. 158-7479). 

Visos 

7.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. D1-45 „Dėl 
medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų 
priežiūros taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 10-356) 

Visos 

8.  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T2-389 
patvirtintos Klaipėdos miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės 

Klaipėdos m. 

9.  Ignalinos rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės, patvirtintos Ignalinos rajono 
savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-299 

Ignalinos r. 

10.  Širvintų rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės, patvirtintos Širvintų rajono 
savivaldybės tarybos 2008-09-23 sprendimu Nr. 1-206 “Dėl Širvintų rajono želdynų ir 
želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo” (redakcijos: Širvintų rajono savivaldybės tarybos 
2009 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. 1-107, 2010 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. 1-
86, Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. 1-49) 

Širvintų r. 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

28 psl. iš 52 
S.16. „Leidimų kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus“ elektroninės paslaugos proceso schemų ir funkcinių 

reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų formoms dokumentas 

 

Nr. Teisės aktas Savivaldybė, kuriai taikoma 

11.  Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. balandžio 3 d. įsakymas 
Nr. 9-211 „Dėl leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius išdavimo“ 

Širvintų r. 
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6. PRAŠYMO FORMOS STRUKTŪRA IR REIKALAVIMAI  
 

Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Bendrieji laukai 

- Prašymo pateikimo data Užpildoma 
automatiškai 

Automatinis 

(metai, mėnuo, 
diena) 

Privalomas  Data nurodoma pagal 
prašymo patvirtinimo datą. 

- Savivaldybė Užpildoma 
automatiškai 

Automatinis Privalomas  Automatiškai užpildomas 
pagal darbų vykdymo 
adresą. 

- Prašymą teikia: 

• Asmuo pats už save. 

• Įgaliotas asmuo atstovauti 
fiziniam asmeniui: 
o Fizinio asmens 

(paslaugos gavėjo) 
kodas. 

• Įgaliotas asmuo atstovauti 
juridiniam asmeniui: 
o Juridinio asmens 

vadovas: 
 Atstovaujamo 

juridinio asmens 
kodas. 

o Kitas įgaliotas asmuo: 
 Atstovaujamo 

juridinio asmens 
kodas. 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo ir 
Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Rodoma tik tais 
atvejais, kuomet 
prašymą pildo 
asmuo, VIISP 
prisijungęs kaip FA. 

Kai pareiškėjas (fizinis 
asmuo) prašymą teikia už 
save, pareiškėjo asmens 
kodas gaunamas 
prisijungimo metu. 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Pareiškėjo 
(fizinio asmens) 
duomenys 

 

Taisyklė: 
duomenų grupė 
rodoma tik tais 
atvejais, 
kuomet 
prašymą teikia 
FA. 

Gimimo data Gaunama iš 
GR 

Automatiškai  Privalomas   

Vardas Gaunama iš 
GR 

Automatinis Privalomas   

Pavardė Gaunama iš 
GR 

Automatinis Privalomas   

El. pašto adresas Užpildoma 
duomenimis 
iš naudotojo 
VIISP 
paskyros 

Automatinis Privalomas Galima koreguoti  

Telefono nr. Užpildoma 
duomenimis 
iš naudotojo 
VIISP 
paskyros 

Automatinis Privalomas Galima koreguoti  

Pareiškėjo 
(juridinio 
asmens) 
duomenys 

 

Taisyklė: 
duomenų grupė 
rodoma tik tais 
atvejais, 
kuomet 

Juridinio asmens kodas Užpildoma 
duomenimis, 
gautais 
prisijungimo 
metu 

Automatinis Privalomas   

Pavadinimas Gaunama iš 
JAR 

Automatinis Privalomas   

Juridinio asmens buveinė 
(adresas) 

Gaunama iš 
JAR 

Automatinis Privalomas   
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

prašymą teikia 
JA. 

El. pašto adresas Užpildoma 
duomenimis 
iš naudotojo 
VIISP 
paskyros 

Automatinis Privalomas Galima koreguoti  

Telefono nr. Užpildoma 
duomenimis 
iš naudotojo 
VIISP 
paskyros 

Automatinis Privalomas Galima koreguoti  

Paslaugos 
gavėjo (fizinio 
asmens) 
duomenys 

 

Taisyklė 
duomenų 
grupei: 

Nerodoma tais 
atvejais, 
kuomet 
prašymas 
teikiamas už JA 
arba fizinio 
asmens už 
save. 

Gimimo data Nurodo 
pareiškėjas / 
Gaunama iš 
GR 

Rankinis 
įvedimas / 
Automatinis 

Privalomas  Pastaba. Jei pareiškėjas 
yra įgaliotas paslaugos 
gavėjo naudojant VIISP 
įgaliojimų komponentę

1
, 

šie laukai turi būti 
automatiškai užpildomi iš 
GR gautais duomenis. 

Vardas Nurodo 
pareiškėjas / 
Gaunama iš 
GR 

Rankinis 
įvedimas / 
Automatinis 

Privalomas  

Pavardė Nurodo 
pareiškėjas / 
Gaunama iš 
GR 

Rankinis 
įvedimas / 
Automatinis 

Privalomas  

Paslaugos 
gavėjo (juridinio 

Juridinio asmens kodas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

                                                   
1 Numatoma, kad  VIISP įgaliojimų komponentė bus realizuota projekto „Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo (sąveikumo) sistemos saugos ir funkcionalumų 

plėtra“ apimtyje iki 2014 m. pabaigos. 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

asmens) 
duomenys 

 

Taisyklė 
duomenų 
grupei: 

Rodoma tais 
atvejais, 
kuomet 
prašymas 
teikiamas JA 
įgalioto 
asmens. 

Juridinio asmens pavadinimas Gaunama iš 
JAR 

Automatinis Privalomas   

Juridinio asmens buveinė 
(adresas) 

Gaunama iš 
JAR 

Automatinis Privalomas   

Specifiniai laukai 

Darbų vykdymo 
adresas 

Vietovė Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

 

Turi būti 
siūlomos 
reikšmės iš 
adresų 
registro. 

Privalomas   

Gatvė Nurodo 
pareiškėjas 

Privalomas   

Namas Nurodo 
pareiškėjas 

Privalomas   

Pašto kodas Nurodo 
pareiškėjas 

Privalomas   
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

 Žemės sklypo tipas: 

• Namų valda 

• Privatus, išskyrus 
daugiabučio gyvenamojo 
namo sklypas 

• Daugiabučio gyvenamojo 
namo sklypas 

• Valstybinis, išskyrus 
daugiabučio gyvenamojo 
namo sklypas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas  Kontekstinė pagalba 
„Namų valda turi būti 
pasirinkta tais atvejais, 
kuomet žemės sklypas taip 
įvardintas nuosavybės 
dokumentuose“. 

 Sklypo planas Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Neprivalomas   

Informacija apie 
želdinius ir 
vykdomus 
darbus 

 

Pareiškėjas turi 
turėti galimybę 
pridėti daugiau 
nei vieną 
duomenų grupę 

Želdinio tipas: 

• Medis 

• Krūmas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas   

Medžio rūšis Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas Rodoma, pasirinkus 
želdinio tipą 
“Medis” 

„Medžio rūšis“ reikšmių 
sąrašas pateikiamas 
Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2008 m. 
birželio 26 d. įsakyme Nr. 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Medžio kamieno skersmuo Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas 
D1-343 „Dėl želdinių 
atkuriamosios vertės 
įkainių patvirtinimo“ 

 

Pareiškėjui turi būt suteikta 
galimybė pasirinkti reikšmę 
„Nežinau“ 

 

Pareiškėjui turi būti 
pateikiama kontekstinė 
pagalba, nurodanti, kaip 
turi būti matuojamas 
medžio skersmuo.  

Krūmo (-ų) rūšis: 

• Vietinis krūmas, išskyrus 
kukmedį europinį; 

• Kukmedis europinis; 

• Introdukuotas (ne vietinės 
kilmės) krūmas; 

• Nežinau. 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas Rodoma, pasirinkus 
želdinio tipą 
“Krūmas” 

Pareiškėjui turi būt suteikta 
galimybė pasirinkti reikšmę 
„Nežinau“ 

Krūmų kiekis Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas 

Atliekamas darbas: 

• Kirtimas; 

• Persodinimas; 

• Genėjimas. 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas   

Ar vykdomi statybos darbai, kurių 
metu reikalinga kirsti, persodinti 
arba genėti medžius arba 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 

Privalomas   
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

krūmus? 

• Taip 

• Ne 

sąrašo 

Statybos projekte pateikiamas 
statybos planas, kuriame 
pažymėti želdiniams atliekami 
darbai. 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Privalomas Rodoma tais 
atvejais, kuomet 
nurodyta, kad 
vykdomi statybos 
darbai 

 

Darbų vykdymo priežastis 

• Nudžiūvę, išskyrus 
uoksinius (drevėtus) 

• Vėjo, sniego, žaibo ar dėl 
kitų priežasčių išversti, 
nulaužti, apdegę gaisro 
metu  

• Auga arti pastatų ir 
tamsina langus (vasaros 
metu kambariuose 
apšvietimas neatitinka 
galiojančių normų), 
gadina pamatus, kelia 
grėsmę pastatui 

• Pasvirę didesniu negu 45 
laipsnių kampu ir 
pasvirimas kasmet didėja 
(nustatoma stebėsenos 
metu) 

• Papildomos reikšmės 

• Kita 

Papildomos reikšmės: 

• Išpuvę (išskyrus atvejus, 
kai nėra pavojingi 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo / 
Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  Pareiškėjui pažymėjus 
„Papildomos reikšmės“, 
reikšmių sąrašas turi būti 
praplėstas papildomomis 
reikšmėmis. 

Pareiškėjui turi būti 
suteikta galimybė nurodyti 
kitą priežastį, nei 
pateikiamos sąraše, 
pasirenkant reikšmę „Kita“. 

Pareiškėjui turi būti 
suteikta galimybė nurodyti 
daugiau nei vieną reikšmę. 

Reikšmei „Auga arti 
pastatų ir tamsina langus 
(vasaros metu 
kambariuose apšvietimas 
neatitinka galiojančių 
normų), gadina pamatus, 
kelia grėsmę pastatui“ 
pateikiama kontekstinė 
pagalba: 

Apšvietimo normas 
reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos aplinkos 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

žmonėms, pastatams, 
eismui ir labai svarbūs 
biologinės įvairovės 
požiūriu) 

• Pažeisti stiebo ir šaknų 
puviniu 

• Apipulti vabzdžių kenkėjų 
ir grybinių ligų 

• Pažeistos medžių ir 
krūmų gyvybinės 
funkcijos, funkcijų 
pažeidimo parametrai 
reglamentuojami 
Nuostolių, padarytų 
gamtai sunaikinus ar 
sužalojus gamtinius 
kraštovaizdžio 
kompleksus bei objektus, 
skaičiavimo metodikos, 
patvirtintos aplinkos 
ministro 1995 m. gruodžio 
14 d. įsakymu Nr. 198 
„Dėl nuostolių, padarytų 
gamtai sunaikinus ar 
sužalojus gamtinius 
kraštovaizdžio 
kompleksus bei objektus, 
skaičiavimo metodikos 
patvirtinimo“, 14 punkte 

• Vykdomi kraštovaizdžio 
formavimo ar kiti medžių ir 
krūmų kokybę gerinantys 
kirtimai 

• Auga ant pastatų stogų, 
pamatų ar kitų jų dalių 

ministro 2003.12.24 
įsakymu Nr. 705 
patvirtintas statybos 
techninis reglamentas 
STR 2.02.01:2004 
„Gyvenamieji pastatai“, 
kuriame nurodyta, kad: 

„213. Kiekviename 1-
3kambarių bute turi būti 
bent vienas, o 4 ir 
daugiau kambarių 
butuose – 2 
gyvenamieji kambariai, 
kuriuose tarp kovo 22 
d. ir rugsėjo 22 d. 
galimos insoliacijos 
(nepertraukiamos, 
bendros) laikas ne 
trumpesnis kaip 2,5 
valandos. 
Urbanizuotose 
teritorijose, 
atsižvelgiant į esamą 
statinių išdėstymą, 
bendros insoliacijos 
laikas gali būti 
sumažintas iki 2 
valandų“. 

Reikšmių sąrašas 
parengtas vadovaujantis 
2008 m. sausio 31 d. 
aplinkos apsaugos 
ministro įsakymu Nr. 

D1‑87 patvirtintame 

saugotinų medžių ir krūmų 
kirtimo, persodinimo ar 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

• Auga pylimo (polderių) 
šlaituose, melioracijos 
griovių (išskyrus 
sureguliuotas upes ir 
upelius) šlaituose ir jų 
apsaugos juostose 

• Auga kapinėse ir gadina 
paminklus, antkapius, 
kapinių tvorą 

• Auga ant piliakalnių, 
pilkapių 

• Auga parkuose, 
skveruose ir kitose 
urbanizuotose teritorijose 
kaip nepageidaujamos 
rūšys 

• Auga apsaugos zonose, 
kuriose neturi augti pagal 
Specialiųjų žemės ir 
miško naudojimo sąlygas, 
patvirtintas Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 
1992 m. gegužės 12 d. 
nutarimu Nr. 343 „Dėl 
Specialiųjų žemės ir 
miško naudojimo sąlygų 
patvirtinimo“ 

• Auga teritorijoje, kurią 
numatoma naudoti 
valstybiniams 
geležinkeliams, 
magistraliniams 
vamzdynams, aukštos 
įtampos elektros linijoms, 
valstybinės reikšmės 

kitokio pašalinimo atvejų, 
šių darbų vykdymo ir 
leidimų šiems darbams 
išdavimo, medžių ir krūmų 
vertės atlyginimo tvarkos 
apraše pateikiama 
informacija. 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

keliams, gatvėms tiesti, 
rekonstruoti, svarbioms 
valstybinės reikšmės 
statyboms 

• Numatyti kirsti, atlikus 
želdynų ir želdinių 
inventorizavimą 

• Yra nustatyta tvarka 
parengti saugomų 
teritorijų planavimo 
dokumentai, kuriuose 
nurodyti kertami ar kitaip 
pertvarkomi medžiai ir 
krūmai 

• Šalinamos saugotinų 
medžių, pasvirusių 
didesniu kaip 45 laipsnių 
kampu, storosios šakos 

• Platinamos gatvės  

 Su informacija apie genėjimo 
darbams keliamus reikalavimus 
susipažinau ir patvirtinu, kad 
genėjimo darbai bus vykdomi 
pagal reikalavimus 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pažymimas 
požymis 

Privalomas  Rodoma, jei žemės 
sklypo tipas 
nustatytas 
“Privatus, išskyrus 
daugiabučio 
gyvenamojo namo 
sklypas” ir vykdomi 
darbai “genėjimas” 

Turi būti pateikiama 
nuoroda į Lietuvos 
Respublikos aplinkos 
ministro 2008 m. sausio 18 
d. įsakymą Nr. D1-45 „Dėl 
medžių ir krūmų priežiūros, 
vandens telkinių, esančių 
želdynuose, apsaugos, 
vejų ir gėlynų priežiūros 
taisyklių patvirtinimo" (Žin., 
2008, Nr. 10-356). 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

39 psl. iš 52 
S.16. „Leidimų kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus“ elektroninės paslaugos proceso schemų ir funkcinių 

reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų formoms dokumentas 

 

Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

 Įsipareigojama: 

• Atlyginti numatomų kirsti 
želdinių vertę; 

• Pasodinti savivaldybės 
nurodytoje vietoje 
kertamų ar kitokiu būdu 
pašalinamų medžių ir 
krūmų atkuriamąją vertę 
atitinkantį nurodytų rūšių 
ir matmenų medžių ir 
krūmų kiekį ir juos 
prižiūrėti 3 metus. 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

Neprivaloma, 
kuomet 
nurodyta 
reikšmė 
„Valstybinis, 
išskyrus 
daugiabučio 
gyvenamojo 
namo sklypas“ 

Privaloma visais 
kitais atvejais. 

Rodoma tais 
atvejais, kuomet 
nurodyta, kad 
vykdomi statybos 
darbai arba 
nurodyta priežastis 
„Kita“ 

Kontekstinė pagalba: 
„Atlyginti numatomų kirsti 
želdinių vertę yra 
privaloma tais atvejais, 
kuomet vykdomos 
statybos arba kuomet nėra 
atitinkama priežasties iš 
sąrašo, pagal kurią galima 
želdinius kirsti 
neatlygintinai“. 

Paslaugą 
apmokančio 
asmens 
duomenys 

 

Taisyklė 
duomenų 
grupei: Rodoma 
tik tais atvejais, 
kuomet 
nurodyta, kad 
įsipareigojama 
“Atlyginti 
numatomų kirsti 
želdinių vertę”. 

Požymis, ar už paslaugą mokės 
pareiškėjas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Galimybė 
pažymėti 
požymį 

Neprivalomas   

Mokėtojo tipas: 

► Fizinis asmuo 
► Juridinis asmuo 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas Rodoma tik tais 
atvejais, kuomet 
pažymėta, kad 
paslaugą apmokės 
kitas asmuo 

 

Mokėtojo (fizinio asmens) kodas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Mokėtojo (juridinio asmens) kodas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Rodoma tik tais 
atvejais, kai 
pasirinktas 
mokėtojo tipas 
“juridinis asmuo” 

 

Mokėtojo (juridinio asmens) 
pavadinimas 

Gaunama iš 
JAR 

Automatiškai  Privalomas  

Mokėtojo el. pašto adresas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Papildomi 
duomenų laukai 

Papildoma informacija Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas arba 
prisegamas 
dokumentas 

Neprivalomas  Turi būti galimybė prisegti 
daugiau nei vieną 
skenuotą arba fotografuotą 
dokumento kopiją 

Įgaliojimas teikti prašymą Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Privalomas Nerodomas tik tais 
atvejais, kuomet 
prašymas teikiamas 
fizinio asmens už 
save arba juridinio 
asmens vadovo. 

Turi būti galimybė prisegti 
daugiau nei vieną 
skenuotą arba fotografuotą 
dokumento kopiją 

Žemės sklypo, kuriame 
numatoma vykdyti darbus, 
daiktinių teisių turėtojų sutikimas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Privalomas Rodomas tais 
atvejais, kuomet 
pagal iš NTR 
gautus duomenis 
nustatyta, kad yra 
daugiau nei vienas 
savininkas arba 
pažymėta, kad 
darbai bus vykdomi 
daugiabučio 
gyvenamojo namo 
sklype. 

Kontekstinė pagalba: 

„Jeigu darbai bus vykdomi 
privačiame žemės sklype, 
turi būti gautas visų 
savininkų sutikimas. 

Jeigu darbai bus vykdomi 
daugiabučio gyvenamojo 
namo žemės sklype, 
reikalingas namo savininkų 
bendrijos susirinkimo 
(valdybos) arba, jeigu ši 
bendrija neįsteigta ar 
bendrija valdo daugiau 
kaip vieną daugiabutį 
gyvenamąjį namą, 
gyvenamojo namo patalpų 
savininkų ir neprivatizuotų 
butų nuomininkų 
daugumos sutikimas.“ 
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7. TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO BŪSENOS 
 

Pastaba. Galutinis sprendimas dėl tarpinių paslaugos būsenų perdavimo iš SI DVS į VIISP bus priimtas įvertinus savivaldybių technologinius išteklius ir 
apibrėžus reikalavimus duomenų mainų tarp SI DVS ir VIISP funkcionalumui. Sprendimas bus priimtas iki diegimo paslaugų pirkimo pradžios. 

 

Nr. 
Paslaugos teikimo 
būsena 

Tarpinės paslaugos teikimo būsenos sąlyga 
Sprendimas, ar perduoti pareiškėjui

2
 

1.  Užregistruota Prašymas užregistruotas SI DVS Patvirtinta 

2.  Nagrinėjama: 

 [Specialisto (-ės) 
vardas, pavardė] 

 [Pareigos] 

 [Skyrius] 

Prašymas priskirtas specialistui (-ei) Patvirtinta 

 

                                                   
2 Sprendimą dėl nustatytos galimos tarpinės paslaugos teikimo būsenos naudojimo priima pilotinių savivaldybių institucijų specialistai. 
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8. PASIŪLYMAI PASLAUGOS PROCESO PATOBULINIMUI IR PRIIMTI PAGRINDINIAI SPRENDIMAI 
 

Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo 
data 

Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

1.  2014.03.03 Siūlome duomenų lauką „numatoma darbų atlikimo data“, nustatyti 
mėnesių lygmenyje, nurodant preliminarų darbų vykdymo intervalą (nuo 
– iki) 

Klaipėdos m.: Duomenų laukas nėra reikalingas, nes 
leidimas galioja metus laiko – nurodyta 2014.03.13 
skambučio metu. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.03 susitikimo metu. 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.13 skambučio metu. 

Širvintų r.: Nėra reikalinga, nes išduotas galioja metus 
laiko. 

Ignalinos r. (ekologas): Leidimas duodamas metams 

 

Galutinis sprendimas: Atsisakyti duomenų lauko. 

2.  2014.03.05 Savivaldybių prašome patvirtinti, kad apmokėjimas neturėtų būti šio 
proceso dalis (pateikiant prašymą arba prieš išduodant leidimą). 

Žr. Taisyklių 13.7 punktą: 

„13.7. prašymą parašę asmenys Leidime įpareigojami atlyginti 
numatomų kirsti ar pertvarkyti medžių ir krūmų vertę (išskyrus 12.1–
12.3 punktuose nurodytus atvejus)“ 

Klaipėdos m.: Mokėjimas turi būti reikalingas – nurodyta 
2014.03.13 skambučio metu. 

Kauno m.: Paneigta 2014.03.10 skambučio metu. 
Mokėjimas turi būti proceso dalis. 

Ignalinos r.: Nebuvo atvejų, kada reikalingas apmokėjimas  

Širvintų r.: Mokėjimas reikalingas – leidime pažymima, kad 
atlyginta arba neatlyginta. 

Ignalinos r. (ekologas): Mokėjimas reikalingas prieš 
leidimą. 

 

Galutinis sprendimas: Mokėjimą įtraukti į procesą, prieš 
leidimo išdavimą 
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Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo 
data 

Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

3.  2014.03.05 Savivaldybių prašome patvirtinti, kad dažnai pateikiamas prašymas 
medžiams, kurie nėra saugotini ir todėl inicijuojant paslaugą būtų 
reikalingas pareiškėjui pateikiamas pranešimas apie tai, kad leidimas 
yra reikalingas tik saugotiniems medžiams ir krūmams kirsti, persodinti, 
pašalinti arba genėti. Turi būti pateikiama informacija apie medžius ir 
krūmus, kurie priskirtini saugotiniems. 

Kauno m.: Atsisakyta 2014.03.10 skambučio metu. 

Širvintų r.: Vaismedžius ir vaiskrūmius galima nurodyti, kad 
nereikalinga. 

Ignalinos r. (ekologas).: Reikalinga, nes namų valdoje, 
arba jei mažiau 16 cm, tada nereikalingas leidimas. 

 

Galutinis sprendimas: Pateikiama nuoroda į teisės aktą. Žr. 
21 sprendimą. 

4.  2014.03.05 Savivaldybių prašome nurodyti, ar gali būti pasirenkamos kelios 
vykdomų darbų reikšmės (keli medžiai kertami, o keliems atliekamas 
genėjimas)? 

Ar tokiu atveju būtų teikiami du atskiri prašymai? 

Klaipėdos m.: 2014.03.13 skambučio metu nurodyta, kad 
teikiamas vienas prašymas visiems vykdomiems darbams 

Kauno m.: 2014.03.07 el. laišku nurodyta, kad teikiamas 
vienas prašymas visiems vykdomiems darbams. 

Ignalinos r.: 2014.03.13 skambučio metu nurodyta, kad 
teikiamas vienas prašymas visiems vykdomiems darbams 

Širvintų r.: 2014.03.14 skambučio metu nurodyta, kad 
teikiamas vienas prašymas visiems vykdomiems darbams 

Ignalinos r. (ekologas): 2014.03.14 skambučio metu 
nurodyta, kad teikiamas vienas prašymas visiems 
vykdomiems darbams 

5.  2014.03.05 Savivaldybių prašome patvirtinti, kad į prašymo formą reikėtų įtraukti 
duomenų lauką „Želdinio tipas“, padedantį atrinkti, apie kokius želdinius 
turi būti pateikiami duomenys. 

Klaipėdos m.: Patvirtinta, bet reikalinga papildyti „Veja“ – 
nurodyta 2014.03.13 skambučio metu 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.07 el. laišku. 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.13 skambučio metu. 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.14 skambučio metu – būna 
„Krūmas“ ir „Krūmokšnis“ 

Ignalinos r. (ekologas): Patvirtinta 2014.03.14 skambučio 
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Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo 
data 

Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

metu 

6.  2014.03.05 Savivaldybių prašome nurodyti, kuri alternatyva dėl priežasčių 
klasifikatoriaus jiems priimtinesnė: 

 Įvesti supaprastintą darbų vykdymo priežasčių klasifikatorių, 
apjungiant taisyklėse nurodytas galimas kirtimo priežastis: 

o Medžiai negyvybingi; 
o Medžiai auga netinkamoje vietoje; 
o Žemės sklype vykdomi statybos arba kraštovaizdžio 

formavimo darbai; 
o Medžius numatyta kirsti, atlikus želdynų ir želdinių 

inventorizavimą; 
o Šalinamos saugotinų medžių, pasvirusių didesniu kaip 

45 laipsnių kampu, storosios šakos 

 Naudoti išsamų klasifikatorių, atskirai pateikiantį kiekvieną 
taisyklėse numatytą atvejį, pagal prašymo formoje nurodytus 
duomenis pateikiant galimas priežastis. 

Klaipėdos m.: 2014.03.13 skambučio metu nurodyta, kad 
geriau supaprastintas, nes žmonės nesugeba jų atskirti 
(dažniausiai nurodoma „supuvęs“, „pasviręs“, „užstoja 
šviesą“). 

Kauno m.: 2014.03.07 el. paštu nurodyta, kad priimtinesnė 
išsami alternatyva, kadangi toks variantas būtų 
informatyvesnis pareiškėjui ir pateiktų daugiau informacijos 
savivaldybės specialistui. 

Ignalinos r.: 2014.03.13 skambučio metu nurodyta, kad gali 
būti apibendrintas, bet tinkamas ir išsamesnis. 

Širvintų r.: 2014.03.14 skambučio metu nurodyta, kad 
geriausia yra laisvos formos. 

Ignalinos r. (ekologas): 2014.03.14 skambučio metu 
nurodyta, kad geriausia yra laisvos formos. 

 

Galutinis sprendimas: Pateikti dažniausiai naudojamų 5 
priežasčių sąrašą, su galimybe pasirinkti iš papildomų 
priežasčių. 

7.  2014.03.05 Savivaldybių prašome patvirtinti, kad dokumentų, patvirtinančių darbų 
vykdymo poreikį, prisegimas turi būti privalomas. 

Klaipėdos m.: Turi būti neprivalomas – nurodyta 
2014.03.13 skambučio metu. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.10 skambučio metu. 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.13 skambučio metu. 

Širvintų r.: 2014.03.14 skambučio metu nurodyta, kad turi 
būti neprivalomas. 

Ignalinos r. (ekologas): 2014.03.14 skambučio metu 
nurodyta, kad turi būti neprivalomas 
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Galutinis sprendimas: Privaloma prisegti statybos planą, 
kuomet yra vykdomi statybos darbai. 

8.  2014.03.05 
Į paslaugos apimtį neįtraukiami veiksmai, kuriuos atlieka želdinių 
priežiūros komisija, kuriai prašymas perduodamas, kuomet nėra 
sutinkama su SI specialisto sprendimu. Priežastis: šie veiksmai 
atliekami po SI specialisto pateikto neigiamo sprendimo (paslaugos 
rezultato). 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.03.13 skambučio metu. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.07 el. laišku. 

Ignalinos r.: 2014.03.13 skambučio metu nurodyta, kad 
Želdinių priežiūros komisijos nebūna. 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.14 skambučio metu 

Ignalinos r. (ekologas): Patvirtinta 2014.03.14 skambučio 
metu 

9.  2014.03.05 
Kokiu teisės aktu ir konkrečiu straipsniu vadovaujantis yra prašomas 
daugiabučio gyvenamojo namo savininkų sutikimas dėl darbų 
vykdymo? 

Klaipėdos m.: 2014.03.13 skambučio metu nurodyta, kad 
prašymą turi teikti bendrabučio administratorius. 

Kauno m.:  

Ignalinos r.: 2014.03.13 skambučio metu nurodyta, kad 
praktikoje tokių atvejų nepasitaikė. 

Ignalinos r. (ekologas): Bendro naudojimo žemė, kaip 
bendrasavininkų. 

10.  2014-03-10 
Prašymo pasirašyti el. parašu nėra reikalinga. 

Ignalinos r. sav.: 2014.03.13 skambučio metu nurodyta, 
kad pasirašymas gali būti naudingas. 

Kauno m. sav.: Patvirtinta 2014 03 10 skambučio metu 

Klaipėdos m. sav.: Patvirtinta 2014 03 13 skambučio metu 

Širvintų r. sav.: Patvirtinta 2014 03 14 skambučio metu 

Ignalinos r. (ekologas): Patvirtinta 2014 03 14 skambučio 
metu 
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Galutinis sprendimas: Prašymo pasirašyti el. parašu 
nereikalinga. 

11.  2014-03-10 
Priimto sprendimo perduoti per E. pristatymo sistemą nėra reikalinga. 

Ignalinos r. sav.: Patvirtinta 2014.03.13 skambučio metu 

Kauno m. sav.: Leidimą teikia popierine forma, nes renka 
kitų institucijų parašus  

Klaipėdos m. sav.: Leidimą teikia popierine forma, nes 
renka kitų institucijų parašus. 

Širvintų r. sav.: Leidimą teikia popierine forma, nes renka 
kitų institucijų parašus – galima svarstyti variantą siųsti 
skanuotą, kad žmogus turėtų atspausdintą.  

12.  2014-03-10 
Leidimą galima išduoti elektronine forma, nėra reikalingas popierinis 
leidimo originalas. 

Ignalinos r. sav.: Patvirtinta 2014.03.13 skambučio metu 

Kauno m. sav.: Patvirtinta 2014.03.26 susitikimo metu 

Klaipėdos m. sav.: Leidimas derinamas su kitomis 
institucijomis ir todėl reikalingas popierinis. 

Širvintų r. sav.: Leidimą teikia popierine forma, nes renka 
kitų institucijų parašus – galima svarstyti variantą siųsti 
skanuotą, kad žmogus turėtų atspausdintą. 

Ignalinos r. (ekologas): Leidimą teiktų nuskanuotą, 
pasirašytą el. parašu. 

 

Galutinis sprendimas: Žr. siūlymą, pateikiamą žemiau 

13.  2014-03-18 
Šiuo metu leidimas yra išduodamas popierine forma dėl kelių 
priežasčių: 

 savivaldybė leidimą t.t. atvejais derina su kitomis institucijomis; 

 iš pareiškėjo gali būti paprašyta pateiki leidimo originalą.  
Perkėlus paslaugos teikimą į el. erdvę būtų apsunkinamas paslaugos 
užsakymo ir teikimo procesas, kadangi pareiškėjui leidimą reikėtų 
atsiimti savivaldybėje. Atsižvelgiant į tai, kad paslauga yra 

Kauno m.: šitaip negalima, nes pareiškėjas  turi gauti 
leidimą su visais suderinimais. Jeigu paslauga jau 
vykdoma elektroninėje erdvėje, sistema turi veikti.  
Aplinkos apsaugos departamente, Kauno marių 
regioniniame  parke ir Kultūros paveldo departamente 
dirba valstybės tarnautojai, specialistai kurie turi suderinti 
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elektronizuojama, siūlome leidimą išduoti kaip elektroninį dokumentą, 
kuris būtų pasirašomas saugiu elektroniniu parašu.  
Esant poreikiui suderinti leidimą su kitomis institucijomis, savivaldybė šį 
suderinimą vykdytų esama tvarka, t.y. gaunant parašus ant leidimo. 
Paslaugos gavėjui išduodamame leidime kitų institucijų parašai jam 
nebūtų pateikiami – būtų išduodamas tik savivaldybės specialisto  el. 
parašu pasirašytas leidimas.  . 
Tais atvejais, kuomet pareiškėjo būtų prašoma pateikti leidimą, jis 
galėtų pateikti spausdintą leidimo kopiją. Esant poreikiui patikrinti 
leidimo tikrumą, būtų galima kreiptis į savivaldybę, išdavusią leidimą. 
 
Šis sprendimas buvo patvirtintas Kauno m. ir Ignalinos r. savivaldybių. 
Ar Klaipėdos m. sav. ir Širvintų raj. sutinka su šiuo siūlymu? 

leidimus  savo elektroniniu parašu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014 03 24 skambučio metu. 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014 03 24 el. paštu. 

 

Galutinis sprendimas: Su kitomis institucijomis suderinta 
popierinė leidimo kopija bus saugoma savivaldybėje, o 
pareiškėjui bus pateikiama skanuota leidimo kopija, kurią 
savivaldybės atstovas galės (bet neprivalės) pasirašyti 
elektroniniu parašu. 

14.  2014-03-18 
Siūlome duomenį „Darbų vykdymo priežastis“ nustatyti pagal 
klasifikatorių, kuriame pateikiamos visos teisės akte minimos priežastys 
(žr. dokumento pabaigą). Siūlome, kad pradžioje būtų pateikiamos 
specialistų dažniausiai minėtos nurodomos priežastys, o pareiškėjui 
paspaudus „Daugiau priežasčių“, būtų pateikiamas pilnas priežasčių 
sąrašas. Pareiškėjui būtų paliekama galimybė nurodyti „Kita“, tuomet 
rankiniu būdu nurodant darbų vykdymo priežastį. 
Ar visos savivaldybės sutinka su šiuo siūlymu? 

Kauno m.: sutinku. turiu tik pastabą, jeigu žmonės kreipsis 
dėl medžių pjovimo kapinėse, turėsime šituos prašymus 
persiųsti tai administruojančiai įstaigai, kuri savo ruožtu vėl 
kreipsis leidimo. Nors rajonuose manau ta priežastis yra 
gera. 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.19 el. paštu. 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014 03 20 el. paštu. 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014 03 24 el. paštu. 

15.  2014-03-18 Siekiant gauti duomenis automatiniu būdu iš Nekilnojamojo turto 
registro dėl daugiabučio namo gyventojų, reikalingas teisinis pagrindas 
(konkretus teisės aktas su nuoroda į straipsnį). Prašome savivaldybių 
nurodyti, kokiame teisės akte ir kuriame punkte yra nurodyta, kad 
reikalinga gauti daugiabučio namo gyventojų daugumos sutikimą, 
siekiant gauti šį leidimą. 

Kauno m.: Prie daugiabučių namų medžius  yra pasodinę 
patys namų gyventojai, todėl parašai renkami dėl medžių 
šalinimo , nes  gyventojai yra kaip ir ,,Želdinių savininkai“. 

Širvintų r.: Širvintų rajono želdynų ir želdinių apsaugos 
taisyklių (Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. 
rugsėjo 23 d. sprendimas Nr. 1-206; nauja redakcija: 2009-
04-28 Nr. 1 - 107, 2010-04-29 Nr. 1-86, 2011-03-31 Nr. 1-
49)  25.1.3. Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų 
bendrijų pirmininkų, daugiabučių gyvenamųjų namų 
administratorių prašymai kirsti geros būklės, nekeliančius 
pavojaus želdinius, nagrinėjami tada, kai kartu su prašymu 
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pateikiama susirinkimo protokolo kopija arba jo išrašas, 
patvirtinantis, kad daugiau kaip 51% namo gyventojų 
savininkų pritaria šiam prašymui. (Išimtis gali būti padaryta 
atsižvelgus į vasaros metu kambariuose atliktus apšvietimo 
tyrimus, kurie neatitinka galiojančių normų). 

Klaipėdos m.: Klaipėdos miesto želdynų ir želdinių 
apsaugos taisyklių 11, 12 punktai. 

16.  2014-03-18 Pagal savivaldybių pateiktą informaciją bei galiojančius teisės aktus, 
kertami medžiai, kuriems reikalingas leidimas, gali būti šiose 
teritorijose: 

 Privačiame žemės sklype (ne daugiabučio namo); 

 Daugiabučio namo žemės sklype; 

 Valstybiniame žemės sklype (ne daugiabučio namo). 
Į sąrašą neįtraukta namų valda, kadangi joje augantiems medžiams 
leidimo nereikia. 
Siūlome nustatyti, kad pareiškėjui reikalinga nurodyti, kokia forma 
norima atlyginti medžio vertę reikalinga 1 ir 2 atvejais. 
Ar visos savivaldybės sutinka su šiuo siūlymu? 

Kauno m.: Leidimas reikalingas jeigu namų valdoje yra 
saugotinų medžių. 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014 03 19 skambučio metu. 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014 03 20 el. paštu. 

Klaipėdos m.: Kaip minėjau, kai kuriose individualiose 
valdose kertant medžius leidimas reikalingas, pvz Giruliai, 
todėl turi būti įtraukta ir ind. namų valda. Valstybiniame 
žemės sklype želdinių vertę taip pat reikia atlyginti! 

 

Galutinis sprendimas: Papildyti reikšme „Namų valda“ 

17.  2014-03-18 
Šiuo metu prašymo formoje yra prašoma informacijos apie medžių ir 
krūmų rūšį. Savivaldybių specialistai nurodė, kad pareiškėjai dažnai ją 
nurodo klaidingai ir todėl specialistas ją tikslina apžiūros metu, bei kad 
ši informacija nėra naudojama specialistui priimant sprendimą dėl 
leidimo išdavimo, o yra naudojama atlygintinos vertės apskaičiavimui. 
Ignalinos r. sav. specialistas nurodė, kad šio lauko būtų galima 
atsisakyti, šią informaciją pasižymint specialistui apžiūros metu. 
Siūlome atsisakyti prašymo formos laukų „Medžio rūšis“ ir „Krūmo 
rūšis“, šią informaciją paliekant specialistui pasižymėti apžiūros metu. 
Ar savivaldybėms priimtinas siūlymas? 

Kauno m.: Nelabai sutinku, kadangi žmonės aiškiai 
rašydami, skambindami, sako, norime nupjauti gluosnį, 
liepą, beržą, netgi jeigu jie kartais medžius apibūdina ir 
netiksliai. 

Širvintų r.: Bet LR Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. 
įsakymu Nr. DI-87 "Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, 
persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų 
vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir 
krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 
patvirtinta prašymo forma kurioje prašoma nurodyti medžių 
ar krūmų rūšį bei kiekį. 
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Ignalinos r.: Patvirtinta 2014 03 20 el. paštu. 

Klaipėdos m.: Klaipėdai nepriimtinas. Dauguma užpildo 
teisingai, tik kai kurie suklysta ar nežino. Todėl būtina šią 
grafą palikti. 

 

Galutinis sprendimas: Palikti duomenų laukus „Medžio 
rūšis“ ir „Krūmo rūšis“. 

18.  2014-03-18 
Klaipėdos m. sav. nurodė, kad duomenų lauko „želdinio tipas“ reikšmių 
sąrašą reikalinga papildyti reikšmę „Veja“, matuojamą kvadratiniais 
metrais, kadangi šiam želdiniui leidimas išduodamas lygiai ta pačia 
tvarka, kaip medžiams ir krūmams. Peržiūrėjus teisės aktą, pagal kurį 
išduodami leidimai (Aplinkos apsaugos ministro 2008 m. sausio 31 d. 

įsakymas Nr. D1‑87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, 

persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų 
šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“), nustatėme, kad šie leidimai nėra išduodami 
vejoms. Siūlome prašymo formoje leisti pasirinkti tik „medis“ ir „krūmas“ 
Ar Klaipėdos m. sav. pritaria siūlymui? 

Klaipėdos m.: Nesutinkame. Veja yra želdinys taip pat, be 
to net jos atkuriamoji vertė numatyta LR aplinkos ministro 
įsakyme nr.d1-94. Taip pat vejos naikinimas be leidimo 
draudžiamas eilėje tarybos patvirtintų teisės aktų: želdinių 
taisyklės, miesto tvarkymo taisyklės. 

 

Galutinis sprendimas: Priimtas galutinis sprendimas vejų 
neįtraukti. Reikalingi teisės akto pakeitimai, Klaipėdos m. 
sav. bendradarbiaus su LSA šiuo klausimu. Atlikus teisės 
aktų pakeitimą, paslaugos apimtis bus praplėsta įtraukiant 
veją. 

19.  2014-03-18 
Skambučių metu gavome informaciją, kad būna tokių atvejų, kai 
teikiamas prašymas darbams vykdyti žemės sklype, kuris nėra 
registruotas nekilnojamo turto registre ir todėl registre negalima 
patikrinti žemės sklypo duomenų. 
Atsižvelgiant į tai, kad šios paslaugos tikslas yra nustatyti, ar medis gali 
būti kertamas, o ne suregistruoti žemės sklypus į NTR, siūlome 
nustatyti, kad tokiais atvejais paslauga vis tiek turi būti teikiama. Tokiu 
atveju nebūtų automatiškai gaunami žemės sklypo duomenys iš NTR, o 
žemės sklypo dokumentus pareiškėjas turėtų pateikti medžio apžiūros 
metu. 
Ar savivaldybėms priimtinas toks siūlymas? 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.18 el. paštu. 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.19 el. paštu. 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014 03 20 el. paštu. 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014 03 24 el. paštu. 

20.  2014-03-18 
Savivaldybių prašome patvirtinti, kad visais atvejais savivaldybės 
specialistas važiuoja į vietą apžiūrėti ir pažymėti medžio, kuriam 

Kauno m.: Ne. Turi būti leidimas statybai, statybos planas 
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išduodamas leidimas. Šiuo metu leidimų išdavimo taisyklėse yra 
numatyta, kad „14. Numatyti kirsti medžiai pažymimi dažais, kirtimui – 
raudonai, persodinimui – geltonai.“, o skambučių metu sužinojome, kad 
šį žymėjimą turėtų atlikti savivaldybės specialistas. 
Pasitvirtinus, kad visuomet vykdoma medžių apžiūra, siūlome darbų 
vykdymo priežastį pagrindžiančių dokumentų (pvz., statybų plano) 
neprašyti pateikti kartu su prašymu, o pareiškėjui leisti pateikti šiuos 
dokumentus gyvai, apžiūros metu. 
Su Kauno m. savivaldybe buvo svarstyta galimybė teikti nuskanuotus 
dokumentus kaip prašymo formos priedus. Širvintų r., Ignalinos r. ir 
Klaipėdos m. savivaldybių specialistai skambučių metu patvirtino, kad 
pagrindžiantys dokumentai yra neprivalomi. 
Ar Kauno m. sav. sutinka su siūlymu neprašyti pagrindžiančių 
dokumentų pridėti prie prašymo formos? 

su užstatymo zona su numatytais šalinti medžiais. Kokius 
medžius kirsti nusprendžia projektus derinantys 
specialistai, o ne leidimus ruošiantys specialistai. 

 

Galutinis sprendimas: Prašymo forma papildyta, numatant, 
kad jei nurodyti statybos darbai, reikalinga pateikti statybos 
projekte pateikiamą planą, kuriame pavaizduoti medžių 
kirtimo darbai. 

21.  2014-03-18 
Siūlome prašymo pildymo pradžioje pateikti informaciją, kad jeigu 
norima kirsti vaismedį arba medį, kurio skersmuo 130 cm aukštyje yra 
mažesnis nei 16 cm, tokiu atveju leidimas nėra reikalingas. Iš 
savivaldybių gavome informaciją, kad prašymų arba užklausų su tokiais 
atvejais pasitaiko pakankamai dažnai. Kauno m. sav. jau pristatėme 
idėją pradžioje prašymo teikimo informuoti pareiškėją, tačiau jos buvo 
atsisakyta, kadangi tokiu atveju galimai atsiranda rizika, kad pareiškėjas 
neteisingai supratęs pateikiamą informaciją nepateiks prašymo tais 
atvejais, kuomet leidimas yra reikalingas. Aptarę paslaugą su kitomis 
trimis savivaldybėmis, gavome jų nuomonę, kad toks informavimas būtų 
reikalingas. 
Ar Kauno m. sav. sutinka, kad pareiškėjas būtų informuojamas, jog 
leidimas nereikalingas, kuomet yra kertami vaismedžiai bei medžiai, 
kurių skersmuo 130 cm aukštyje yra mažesnis nei 16 cm? 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.18 el. paštu. 

Širvintų r.: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-343 „Dėl 
želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ 2012, Nr. 
49-2414 redakcija medžio skersmuo matuojamas 100 cm 
aukštyje. Vaismedžiams, vaiskrūmiams, natūraliai 
išaugusiems krūmams šalinti leidimų nereikia, nes jie 
nepriskiriami saugotiniems želdiniams (žiūrėti Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 
206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys 
ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, 
sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo 
saugotiniems“  1 punktą.)  Kyla klausimas iš kur atsiranda 
teiginys, kad jei mažesnis nei 16 cm skersmens želdinys ir 
jam nereikia leidimo? To paties ministro įsakymo 3 punkte 
nurodoma kokie želdiniai yra priskiriami saugotiniems. 

Klaipėdos m.: Telefonu ne taip kalbėjome... Galima ir reikia 
informuoti žmogų apie vaismedžius, savaiminius krūmus. 
O kita dalis visai neteisinga, paskaitykit LR vyriausybės 
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Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo 
data 

Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

nutarimą nr.206 1 punktą, kas yra saugotini želdiniai. 

 

Galutinis sprendimas: Informuoti pareiškėją, apie atvejus, 

kuomet leidimas nereikalingas, pagal sąlygas 
nurodytas LR vyriausybės nutarime Nr. 206 „Dėl kriterijų, 

pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio 
paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo 
patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ 

22.  2014-03-18 
Siūlome nustatyti, kad pareiškėjui turi būti leidžiama pasirinkti, kaip jis 
nori atlyginti už kertamą medį – pinigais ar atsodinant kitus medžius 
savivaldybės nurodytoje vietoje. Ignalinos r. savivaldybės specialistas 
nurodė, kad šiuo metu tai nusprendžia taryba, tačiau kitos savivaldybės 
nurodo, kad tai pasirenka pats pareiškėjas. Pagal leidimo išdavimo 
taisykles, prašymo formoje šitą turi pažymėti pats pareiškėjas. 
Ar Ignalinos r. savivaldybei priimtinas toks siūlymas? 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014 03 20 el. paštu. 

23.  2014-03-18 
Siūlome atsisakyti duomenų lauko „Numatoma darbų vykdymo data“, 
kadangi, pagal leidimo išdavimo taisykles, „13.8. Leidimas išduodamas 
per 30 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos ir galioja vienerius 
metus nuo jo išdavimo“. Tai reiškia, kad pareiškėjas neturi įsipareigoti 
dėl darbų atlikimo datos, o juos gali vykdyti bet kada, kol leidimas dar 
galioja. 
Ar Kauno m. sav. pritartų tokiam siūlymui atsisakyti duomenų lauko 
„Numatoma darbų vykdymo data“? Klaipėdos m., Ignalinos r. ir Širvintų 
r. savivaldybės jau nurodė pritarimą šiam siūlymui skambučių metu. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.18 el. paštu. 

24.  2014.03.27 
Jeigu su Registrų centru nebus suderinta galimybė realizuoti duomenų 
apsikeitimo sąsają tarp VIISP ir NTR, tokiu atveju duomenis, kurie būtų 
gaunami iš NTR, pareiškėjas turės nurodyti prašymo formoje, o 
dokumentus, gaunamus iš NTR (žemės sklypo planą), turės prisegti 
kaip skanuotus priedus prie prašymo. 

- 
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9. Kaip sužinoti ar medžiai yra saugotini?  
 
1. Visada priskiriami saugotiniems tie medžiai, kurie įrašyti Nekilnojamojo turto registre pagal Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas 
kaip saugotini želdiniai. 
2. Želdiniai (medžiai ir krūmai) priskiriami saugotiniems vadovaujantis Vyriausybės 2008-03-12 nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos 
medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo 
saugotiniems“ (Žin., 2008, Nr. 33-1151).  
Privačioje namų valdoje ir mėgėjiškų sodų individualiame sodo sklype saugotini yra (pagal atitinkamus Nutarimo punktus), jei namų valda ar 
individualus sodo sklypas yra atitinkamoje zonoje ar juostoje: 
a) kultūros paveldo objektų teritorijoje ir jos apsaugos zonoje (3.2 punktas) (saugotini tik žmogaus pasodinti medžiai); 
b) vietinės reikšmės kelių kelio juostos dalyje (1 metras), esančioje už griovio ar pylimo pado (3.4) 
b) visų kelių apsaugos zonoje, už kelio juostos ribos (3.4); 
c) aerodromų apsaugos zonoje (3.5); 
d) gamybinių ir kitų objektų sanitarinėje apsaugos zonoje (3.6); 
e) paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose (ąžuolai, beržai, klevai ir uosiai didesnio kaip 8 cm skersmens, kiti medžiai - 
didesnio kaip 16 cm skersmens) (3.13). 
Privačioje žemėje (ne namų valdoje): 
a) kultūros paveldo objektų teritorijoje ir jos apsaugos zonoje (3.2 punktas) (saugotini tik žmogaus pasodinti medžiai); 
b) vietinės reikšmės kelių kelio juostos dalyje (1 metras), esančioje už griovio ar pylimo pado (3.4) 
b) visų kelių apsaugos zonoje, už kelio juostos ribos (3.4); 
c) aerodromų apsaugos zonoje (3.5); 
d) gamybinių ir kitų objektų sanitarinėje apsaugos zonoje (3.6); 
e) miestuose ir miesteliuose, išskyrus paviršinių vandens telkinių apsaugos zonas - visi medžiai (3.9); 
f) kaime - vietiniai medžiai (ąžuolai, uosiai, klevai, liepos, miškinės obelys, miškinės kriaušės, guobos, skirpstai, baltieji ir trapieji gluosniai), 
išskyrus paviršinių vandens telkinių  apsaugos zonas, o beržai, eglės, pušys > 20 cm visoje privačioje žemėje kaime (3.10 ir 3.11); 
g) deklaruotuose laukuose: beržai, eglės, pušys, ąžuolai, uosiai, klevai, liepos didesni nei 20 cm skersmens (3.11, 3.12); 
h) paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose - ąžuolai, beržai, klevai ir uosiai didesnio kaip 8 cm skersmens, kiti medžiai didesnio 
kaip 16 cm skersmens, išskyrus numatytus iškirsti pagal parengtus gamtotvarkos planus, pakrančių (šlaitų) tvarkymo projektus, taip pat 
medžius, augančius vidaus vandenų kelių navigacijos ženklų veikimo zonose (3.13). 
3. Saugotini yra ir tie medžiai, kuriuos saugotiniems priskiria savivaldybė, vadovaudamasi aplinkos ministro 2007-12-29 įsakymu Nr. D1-716 
„Dėl kriterijų pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys 
privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems“ (Žin., 2008, Nr. 2-76).. 
 


