TVIRTINU
Rietavo savivaldyb÷s
administracijos
direktorius
Vytautas Dičiūnas
RIETAVO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS
ADMINISTRACINöS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracin÷s
kodas

paslaugos SEN-

2.

Administracin÷s
versija

paslaugos 1

3.

Administracin÷s
pavadinimas

paslaugos Leidimų kirsti, gen÷ti ar pertvarkyti saugotinus želdinius,
augančius ne miško žem÷je, išdavimas

4.

Administracin÷s
apibūdinimas

5.

6.

paslaugos Leidimas suteikia teisę kirsti, persodinti arba kitaip šalinti,
gen÷ti saugotinus medžius ir krūmus, augančius privačių
valdų savininkų sklypuose ar juridiniams asmenims
priskirtose teritorijose.
Asmens prašymas išduoti leidimą pateikiamas raštu, parašu
patvirtinant duomenų teisingumą. Esant teigiamam
sprendimui, asmeniui atvykus į instituciją išduodamas
leidimas kirsti, persodinti, pašalinti, gen÷ti saugotinus
medžius ir krūmus, augančius ne miško žem÷je.
Teis÷s aktai, reguliuojantys
1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro sausio 31 d.
administracin÷s paslaugos
įsakymas Nr. D1-87 „D÷l Saugotinų medžių ir krūmų
teikimą
kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių
darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo,
medžių ir krūmų vert÷s atlyginimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“;
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas yra
2008 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. D1-45 „D÷l Medžių ir
krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose,
apsaugos, vejų ir g÷lynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“;
3. D÷l Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
ministerijos 1995 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 198 "D÷l
Nuostolių, padarytų gamtai, sunaikinus arba sužalojus
gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus,
skaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo;
4. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro
1993-12-15 įsakymas Nr.214 "D÷l Želdinių apsaugos
vykdant statybos darbus taisyklių patvirtinimo".
Informacija ir dokumentai,
1. Prašymas;
kuriuos turi pateikti asmuo
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

Eil.
Nr.

7.

8.

9.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir
teikia įgaliotas asmuo;
4. Žem÷s sklypo planas;
5. Patvirtintas (suderintas) želdinių pertvarkymo projektas,
schema, detalusis bei specialusis planai;
6. Žem÷s sklypo nuosavyb÷s dokumentai.
1. Informacija apie žem÷s sklypą;
2. Informacija apie želdinius.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi gauti institucija
(prašymą nagrin÷jantis
tarnautojas)
Administracin÷s paslaugos Jurgis Baltrimas
Rietavo miesto seniūnijos seniūnas
teik÷jas
tel. 8 (448) 73 221, el. p. m.seniunija@rietavas.lt
Ingrida Budraitien÷
Rietavo miesto seniūnijos specialist÷
Tel. 8 (448) 73 221, el. p. m.seniunija@rietavas.lt
Romanas Jurčius
Rietavo seniūnijos seniūnas
tel. 8 ( 448) 68 256, el. p. k.seniunija@rietavas.lt
Ramut÷ Sugintien÷
Rietavo seniūnijos specialist÷
tel. 8 (448) 68 256, el. p. k.seniunija@rietavas.lt
Salom÷ja Česnien÷
Meding÷nų seniūnijos seniūn÷
tel. 8 (448) 41 711, el. p. medingenai@rietavas.lt
Rima Kalnikait÷
Meding÷nų seniūnijos specialist÷
tel. 8 (448) 41 738, el. p. r.kalnikaite@erdves.lt
Asta Globien÷
Daug÷dų seniūnijos seniūn÷
tel. (8 448) 45 887, el.p. a.globiene@erdves.lt
Antanas Zalepūgas
Tverų seniūnijos seniūnas
tel. (8 448) 41 174, el. p. seniunas@tverai.lt
Stefanija Juškin÷
Tverų seniūnijos raštved÷
tel. (8 448) 41 174, el. p. raštvede@tverai.lt
Administracin÷s paslaugos Jurgis Baltrimas
vadovas
Rietavo miesto seniūnijos seniūnas
tel. (8 448) 73 221, el. p. m.seniunija@rietavas.lt
Romanas Jurčius
Rietavo seniūnijos seniūnas
tel. (8 448) 68 256, el. p. k.seniunija@rietavas.lt
Salom÷ja Česnien÷
Meding÷nų seniūnijos seniūn÷
tel. (8 448) 41 711, el. p. medingenai@rietavas.lt

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
Asta Globien÷
Daug÷dų seniūnijos seniūn÷
tel. (8 448) 45 887, el.p. a.globiene@erdves.lt
Antanas Zalepūgas
Tverų seniūnijos seniūnas
tel. (8 448) 41 174, el. p. seniunas@tverai.lt

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

Administracin÷s paslaugos 30 darbo dienų
suteikimo trukm÷
Administracin÷s paslaugos Paslauga nemokama
suteikimo
kaina
(jeigu
paslauga
teikiama
atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo Laisva prašymo forma
pavyzdys, prašymo turinys
Administracin÷s paslaugos Paslauga galutin÷
teikimo ypatumai
Informacin÷s
ir
ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant
administracinę
paslaugą
Administracinių paslaugų
teikimo dokumentų
įtraukimas į apskaitą pagal
institucijoje nustatytą
dokumentų valdymo schemą
Administracin÷s paslaugos
teikimo schema

-

Administracinę paslaugą suteikusios seniūnijos einamųjų
raštvedybos metų dokumentacijos plane nurodytame
registre

Leidimų kirsti, gen÷ti ar pertvarkyti saugotinus želdinius,
augančius ne miško žem÷je, išdavimo teikimo sekos
schema

Administracin÷s paslaugos
teikimo aprašymo
priedas

LEIDIMŲ KIRSTI, GENöTI AR PERTVARKYTI SAUGOTINUS ŽELDINIUS,
AUGANČIUS NE MIŠKO ŽEMöJE, IŠDAVIMO SEKOS SCHEMA
Asmuo

Seniūn÷

