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KAUNO MIESTO ŽELDINIŲ TVARKYMO, PRIEŽIŪROS IR APSAUGOS 
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                                                   I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

            1. Kauno miesto želdinių tvarkymo, priežiūros ir apsaugos taisyklės (toliau – taisyklės) 

nustato bendruosius ir specialiuosius miesto želdinių tvarkymo, priežiūros ir apsaugos reikalavimus, 

taikomus fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – Asmenys) jiems įstatymų nustatyta tvarka 

priskirtose ar faktiškai naudojamose ir bendrojo naudojimo teritorijose bei asmenims, kurie pagal 

atitinkamas sutartis pastarąsias teritorijas tvarko ir prižiūri arba vykdo statybos ir remonto darbus. 

       2. Asmenys saugo, tvarko ir prižiūri želdinius jiems įstatymų nustatyta tvarka priskirtose ar 

faktiškai naudojamose teritorijose patys arba sudaro sutartis su kitais asmenimis dėl tokių darbų 

atlikimo. 

            3.  Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos: 

Faktiškai naudojama teritorija – teritorija, apibrėžta (nurodyta) nekilnojamojo daikto 

kadastro duomenų bylose, esančiuose žemės sklypų planuose ar kituose teritorijų planavimo 

dokumentuose. 

Įstatymų nustatyta tvarka priskirta teritorija – teritorija (žemės sklypas), suformuota 

kaip daiktas ir valdoma nuosavybės  arba valdymo teise.  

 Želdiniai – visi miesto teritorijoje esantys medžiai, krūmai, pievos, vejos ir gėlynai, 

nesvarbu kieno teritorijoje ir žinioje jie yra. 

            Žalieji plotai – bendrojo naudojimo teritorijos, kuriose savaime auga arba yra pasodinti 

želdiniai. 

            4. Kauno miesto savivaldybė organizuoja ir koordinuoja Vietos savivaldos įstatymu 

priskirtų bendrojo naudojimo teritorijose esančių želdinių tvarkymą ir priežiūrą. 

  

  II. BENDRIEJI ŽELDINIŲ TVARKYMO IR  PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI  
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            5. Medžius ir krūmus, augančius ne miško žemėje, galima iškirsti, genėti ar kitaip 

pertvarkyti tik turint specialų Savivaldybės išduotą leidimą. Želdinių kirtimas ar kitoks 

pertvarkymas be leidimo laikomas savavališku. 

             6. Leidimus genėti medžius ir krūmus ar kitaip pertvarkyti išduoda Kauno miesto 

savivaldybės  administracijos Miesto plėtros departamento Aplinkos apsaugos skyrius. 

                

            7. Leidimas arba motyvuotas atsisakymas jį išduoti pateikiamas  per 30 kalendorinių dienų 

nuo raštiško  šių taisyklių 1 punkte nurodytų asmenų prašymo padavimo dienos ir galioja vienerius 

metus nuo jo išdavimo datos, jeigu kitaip nenumatyta leidime.  

           8. Asmenys už leistus iškirsti medžius ir krūmus moka mokestį į Savivaldybės aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios programos sąskaitą, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose 

nustatyta tvarka leidimai išduodami nemokamai, o už naikinamas bendrojo naudojimo vejas ir 

gėlynus, atliekant kasinėjimo darbus – Kauno miesto savivaldybės nustatytą vietinės rinkliavos 

mokestį Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai. 

            9. Leidimus kirsti  medžius ar kitaip pertvarkyti gaunantys asmenys teisės aktuose nustatyta 

tvarka gali būti įpareigoti pasodinti naujus želdinius, kurių kiekis ir rūšinė sudėtis nurodoma 

leidime. 

10. Medžius ir krūmus, augančius nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos zonose, kirsti, 

genėti ar kitaip pertvarkyti galima tik suderinus su Kultūros vertybių apsaugos departamentu. 

11. Medžius ir krūmus, augančius miško žemėje, iškirsti ar kitaip pertvarkyti galima tik 

gavus Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Miškų kontrolės skyriaus leidimą.  

12. Prašymai išduoti šių taisyklių 11 punkte nurodytus leidimus pateikiami Komunalinio 

ūkio skyriui. 

            13. Leidimas kirsti miško žemėje augančius medžius ir krūmus išduodamas arba motyvuotas 

atsisakymas pateikiamas per 30 dienų nuo šių taisyklių 1 punkte nurodytų asmenų raštiško prašymo 

padavimo dienos. 

             14. Asmenys už leistus iškirsti medžius, augančius miško žemėje, moka teisės aktuose 

nustatyto dydžio nenukirsto miško kainą. 

            15. Šių taisyklių 1 punkte nurodyti asmenys jiems priskirtose teritorijose privalo:   

            15.1. prižiūrėti medžius, krūmus, gėlynus, žaliąsias vejas, jei vasara sausa – juos laistyti;  

            15.2. purenti apie medžius ir krūmus į žemę, saugoti želdynus nuo kenkėjų ir ligų, naikinti 

piktžoles, genėti sausas bei nulūžusias medžių šakas, šalinti medžių atžalas, gydyti medžių žaizdas; 

            15.3. šienauti žolę bei ravėti piktžoles ne rečiau kaip kartą per mėnesį; 

            15.4. iškirsti sausus medžius, krūmus, pašalinti vėjavartas bei snieglaužas; 

            15.5. dezinfekuoti specialiomis medžiagomis nupjaustytas medžių šakas. 
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                                  III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

 

            16. Asmenys, vykdantys statybos ir remonto darbus apželdintose teritorijose, privalo: 

16.1. aptverti pavienius medžius, esančius statybos teritorijoje, iki pradedant statybos darbus 

ne žemesniais kaip 2 metrų skydais arba lentomis, medžių grupes ir krūmus – ištisiniu aptvaru ne 

mažesniu kaip 1,5 m atstumu nuo kamienų, išpurenti po jais žemę, taip pat aptverti medžius ir 

krūmus, esančius prie kelių arčiau kaip 5 m atstumu nuo važiuojamosios gatvės dalies krašto; 

16.2. nuimti nuo užstatomo sklypo dalies augalinės žemės sluoksnį (20–30 cm storio), 

saugoti gruntą tam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudoti jį sklypo sutvarkymo bei želdinimo 

darbams; 

16.3. saugoti vejas, gėlynus ir medžius bei krūmus, jeigu projekte nenumatyta juos kitaip 

pertvarkyti; 

16.4. neplūkti ir neardyti augalinio žemės paviršiaus po medžiais ir krūmais arčiau kaip 3 m 

nuo medžių lajų projekcijų krašto ir 2 m nuo krūmų (nesandėliuoti statybinių medžiagų, įrenginių 

bei grunto, nevažinėti transporto priemonėmis ir nestatyti mašinų, mechanizmų, taip pat įvairios 

paskirties laikinų statinių ir t.t.); 

16.5. kasant gruntą, laikytis šių minimalių atstumų: 2 m – nuo medžio kamieno iki iškasos 

krašto, o nuo krūmų – 1 m; tranšėjų stačios sienutės ties medžiais ir krūmais biriame bei šlapiame 

grunte turi būti sutvirtintos statramsčiais (ištisiniais skydais); 

16.6. per kuo trumpesnį laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį, užpilti iškasas prie medžių ir 

krūmų bei vejose ir baigus darbą atsodinti buvusius želdinius;  

16.7. neapnuoginti medžių šaknų ir neužversti šaknų kaklelių kasant ar lyginant 

(planiruojant) žemę; 

 16.8. nekrauti statybinių medžiagų ir grunto, nestatyti mašinų bei mechanizmų arčiau kaip 

4,5 m atstumu nuo medžių lajų krašto ir 2 m atstumu nuo krūmų; 

16.9. nepakeisti daugiau kaip 5 cm natūralaus grunto lygio prie medžių kamienų ir po 

medžių lajomis; 

16.10. asfaltuojant arba grindžiant šaligatvius, kiemus arba aikštes, apie medžius palikti ne 

mažesnį kaip 1 m laisvą žemės plotą. Dengiant šiuos plotus metalinėmis grotelėmis, tarp jų ir žemės 

paviršiaus palikti 5–7 cm tarpą; 

16.11. baigus darbus miško parkuose, parkuose ir kituose miesto žaliuosiuose plotuose,  

išvežti statybines atliekas, šiukšles, nereikalingą gruntą, sutvarkyti teritorijos paviršių, padengti jį ne 

plonesniu kaip 10 cm juodžemio sluoksniu ir įrengti naują veją. 
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17. Asmenys, valantys gatves, šaligatvius, aikštes ir skverus, privalo nepilti ir nelaikyti ant 

gatvių žaliųjų plotų, gėlynų, krūmų ir medžių sniego su žvyru ir druska, žvyro, įvairių chemikalų, 

taip pat nuo gatvių, skverų nuvalomų nešvarumų ir žemių. 

18. Bendrojo naudojimo teritorijose esančių želdinių priežiūrą gali vykdyti teisės aktuose  

nustatytą kvalifikaciją ir kitus reikalavimus atitinkantys asmenys.  

19. Iškirtus medžius bendrojo naudojimo teritorijose, mediena yra realizuojama, arba kitaip 

panaudojama Savivaldybės reikmėms, o gautos lėšos panaudojamos miesto želdiniams prižiūrėti ir 

atželdinti.  

 

                                               IV. DRAUDIMAI 

 

            20. Bendrojo naudojimo teritorijose, kuriose  yra želdinių, draudžiama:  

 

            20.1. kirsti ir laužyti medžius, krūmus, jų šakas, lapus, žiedus ir kitaip žaloti, mindžioti 

gėlynus, skinti bei rauti gėles, ardyti veją; 

             20.2. genėti medžius, nesilaikant teisės aktuose nustatytų medžių genėjimo urbanizuotose 

teritorijose reikalavimų; 

                20.3. sodinti medžius ir krūmus, pažeidžiant teisės aktuose numatytus specialius 

reikalavimus;  

20.4. kūrenti laužus ne tam pritaikytose vietose, deginti nukritusius lapus, žolę ir kitas 

atliekas; 

20.5. užvažiuoti statant automobilius ant neuždengtų specialiomis grotelėmis pomedžių;  

20.6. be leidimo važinėti visų rūšių transporto priemonėmis žaliuosiuose plotuose, kuriuose 

neįrengta kieta danga;  

20.7. be leidimo statyti kioskus ar kitokius laikinus statinius; 

20.8. be leidimo žaisti grupinius sportinius žaidimus, rengti kultūrinius renginius ne tam 

tikslui skirtose vietose; 

20.9. be leidimo važinėti parkuose, miško parkuose bei miškuose visų rūšių motorinėmis 

transporto priemonėmis; 

20.10. ganyti gyvulius,  be pavadėlio vedžioti šunis, statyti palapines;  

20.11. laužyti ir gadinti parkų inventorių, įrenginius ir pastatus; 

20.12. ardyti skruzdėlynus ir paukščių lizdus; 

20.13. kabinti ant medžių sūpuokles ir skelbimus, džiauti skalbinius, kalti vinimis prie 

medžių bet kokius įrenginius; 

20.14. be leidimo statyti reklaminius statinius;  

20.15. be leidimo organizuoti masinius renginius; 
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20.16. teršti teritoriją šiukšlėmis, buitinėmis ir pramoninėmis atliekomis; 

20.17. plauti visų rūšių transporto priemones; 

20.18. atlikti kitus veiksmus, kuriais žalojami medžiai, krūmai ir kiti želdiniai. 

21. Statyti transporto priemones parkuose, skveruose, upių apsaugos juostose ir kituose 

žaliuosiuose plotuose galima tik tam tikslui įrengtose ir pažymėtose vietose. 

                

                             V.  ATSAKOMYBĖ 

 

             22. Už šių taisyklių nesilaikymą fiziniai ar juridiniai asmenys baudžiami Lietuvos 

Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka.  

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


