Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių laikymosi kontrolė


ALYTAUS MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLĖS, patvirtintos Alytaus
miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-108.
Primename, kad:
Atskiruosiuose želdynuose (parkuose, skveruose, miesto sode, kituose poilsiui skirtuose,
memorialinės, apsauginės ir ekologinės paskirties želdynuose, kurie žymimi miesto bendrajame ir
specialiuosiuose planuose) bei priklausomuosiuose (gyvenamųjų, visuomeninės paskirties,
komercinės paskirties, inžinerinės infrastruktūros, rekreacinių ir kitų teritorijų) želdynuose
draudžiama:
- sodinti teršiančius aplinką žiedadulkėmis, žiedynais ir vaisiais medžius ir krūmus,
intensyviai plintančius šaknų atžalomis augalus;
- kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti želdinius augalų vegetacijos metu;
- fiziniams ir juridiniams asmenims savavališkai sodinti, persodinti, genėti, kirsti ar kitaip
pašalinti želdinius;
- kirsti, laužyti ar kitaip žaloti (kalti vinis, tvirtinti reklaminius skydus ir kt.) medžius, krūmus,
jų šakas, skinti lapus, žiedus, vaisius, pažeisti šaknis, trypti pomedį;
- pjaustinėti medžio žievę, daryti kitus mechaninius medžių pažeidimus;
- kabinti ant medžių sūpuokles, virves, kitus daiktus, klijuoti skelbimus arba kitą informaciją;
- mindžioti gėlynus, vejas;
- važinėti sportinėmis ir bevariklio transporto priemonėmis, išskyrus takus;
- be leidimo važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis, kur neįrengta kieta danga;
- statyti motorines transporto priemones ne tam skirtose vietose, ant neuždengtų specialiomis
grotelėmis pomedžių;
- plauti visų rūšių transporto priemones;
- deginti atliekas, lapus, šakas;
- kūrenti laužus ne tam skirtose vietose;
- be leidimo statyti palapines, laikinus statinius, reklaminius skydus;
- ganyti gyvulius;
- gaudyti ir naikinti paukščius, žvėris, smulkiąją fauną, ardyti skruzdėlynus;
- pilti šiukšles, buitines atliekas, pakuotes, sniegą (išskyrus neužterštą druskomis ir nukastą
nuo želdyne esančių takų);
- valyti sniegą nuo stogų, neapsaugojus želdinių;
- sandėliuoti statybines ir kitas medžiagas, prekių atsargas ir tarą;
- žaisti sportinius žaidimus tam nepritaikytose vietose.
Želdynus ir želdinius tvarkančios įmonės privalo turėti specialistų, kuriems būtų suteikta teisė
vykdyti želdinių veisimo, augančių medžių ir krūmų genėjimo, želdinių apsaugos nuo ligų ir kenkėjų,
vejų ir gėlynų įrengimo darbus.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka
LR Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka asmeniui, pažeidusiam Taisyklių
reikalavimus taikoma administracinė atsakomybė, numatyta 281 straipsnyje „Lietuvos Respublikos
želdynų įstatymo ir želdynų, želdinių ne miškų ūkio paskirties žemėje apsaugą, tvarkymą, želdynų
kūrimą, projektavimą, želdinių veisimą reglamentuojančių kitų teisės aktų nevykdymas ar
pažeidimas“

