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2015-10-12 Nr. APA-97
Biržai

Eil.
Nr.
1.

2.
3.

4.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos
pavadinimas

Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo,
persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo
darbams išdavimas.

Administracinės paslaugos
versija
Administracinės paslaugos
apibūdinimas
Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

Paslauga teikiama interesantams, norintiems gauti
leidimą saugotinų medžių, krūmų kirtimo,
persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo
darbams.
1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas
(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l
?p_id=453943).
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas
2008 m. sausio 31 d. 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“
(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l
?p_id=314372&p_query=&p_tr2=2).
3.Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai, patvirtinti
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m.
gruodžio
23
d.
įsakymu
Nr.
3-507
(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l
?p_id=323695&p_query=&p_tr2=).
4. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio
25 d. sprendimas Nr. T-262 „Dėl Biržų rajono
savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių
patvirtinimo“
(http://www.infolex.lt/birzai/Default.aspx?Id=3&Do
cId=5176).
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Eil.
Nr.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1. Prašymas išduoti leidimą.
2. Pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre
įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį.
3. Žemės sklypo bendraturčių sutikimus, jeigu
žemės sklypas jiems priklauso bendrosios
nuosavybės teise.
Informacija ir dokumentai, Leidimas papildomai gali būti derinamas su:
kuriuos turi gauti institucija 1. Biržų regioninio parko direkcija arba Panevėžio
(prašymą nagrinėjantis
regiono aplinkos apsaugos departamentu (kai
tarnautojas)
saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų
teritorijų direkcijos) – kai želdiniai auga saugomoje
teritorijoje;
2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Panevėžio teritoriniu padaliniu – kai
želdiniai auga kultūros paveldo objektuose, jų
teritorijose ir apsaugos zonose.
Administracinės paslaugos Dalius Baliūnas, Architektūros ir urbanistikos
teikėjas
skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 450) 42
103, el. paštas dalius.baliunas@birzai.lt.
Administracinės paslaugos Loreta Munikienė, Architektūros ir urbanistikos
vadovas
skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti Skyriaus
vedėjo
Savivaldybės
vyriausiojo
architekto
funkcijas, tel. (8 450) 42 102, mob. tel. 8 682 54
108, el. paštas loreta.munikiene@birzai.lt.
Administracinės paslaugos 30 darbo dienų.
suteikimo trukmė
Administracinės paslaugos Neatlygintina.
suteikimo kaina (jei
paslauga teikiama
atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo
Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar
pavyzdys ir prašymo
kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir
turinys
leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų
vertės atlyginimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m.
sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87, 2 priedas
(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l
?p_id=314372&p_query=&p_tr2=2).
Informacinės ir ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant administracinę
paslaugą
Administracinės paslaugos Administracinė paslauga galutinė.
teikimo ypatumai
Administracinių paslaugų
Aprašymas
užregistruojamas
ir
saugomas
teikimo aprašymų
atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą.
Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo
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Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas
įtraukimas į dokumentų
apskaitą

Skyriaus vyriausioji specialistė,
atliekanti Skyriaus vedėjo-Savivaldybės
vyriausiojo architekto funkcijas

_________________

Loreta Munikienė

