
Leidimo Nr. Leidimo 
išdavimo data 

Leidimo 
įsigaliojimo 

data 

Prašymą 
pateikė 

Medžių ir 
krūmų 

augimo vieta 

Medžio, 
krūmo rūšis, 
skersmuo 1,3 
m kamieno 

aukštyje 

Kertamas, 
genimas 

Atlygintinai 
(želdinių 

atkuriamoji 
vertė Eur) 

Neatlygintinai 
(kriterijai) 

A-929 2021-12-27 2022-01-26 Biržų miesto 
seniūnija 

Valstybinėje 
žemėje, žemės 

sklype 
Biržuose, 

Respublikos g. 
56 

Eglė (15 cm) 
Eglė (15 cm) 

Kertama 
Kertama 

– Blogos būklės 
želdinys: 
stipriai 

pažeistos ligų ir 
kenkėjų 

A-930 2021-12-27 2022-01-26 Biržų miesto 
seniūnija 

Valstybinėje 
žemėje, šalia 
žemės sklypo 

Biržuose, 
Vytauto g. 29 

Eglė (35 cm) Kertama – Auga arti 
pastato, gadina 
pastato pamatą 

ir stogą. 

A-129 2022-02-10 2022-03-10 Nem. 
Radviliškio 
seniūnija 

Valstybinėje 
žemėje, žemės 

sklype 
Mokyklos 
aklg. 1A, 

Germaniškio 
k., Nem. 

Radviliškio 
sen., Biržų r. 

sav. ir  
 
 
 
 
 
 
 
 

Uosis (27 cm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eglė (45 cm) 
 
 
 
 
 
 

Kertamas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kertama 

– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– 

Uosio būklė 
bloga: stipriai 

pažeistas šaknų 
puvinio (auga 

nuolat 
apsemtoje 

teritorijoje), 
daugiau kaip 50 

proc. lajos 
skeletinių šakų 
nudžiūvusios. 
 Eglės būklė – 
bloga: žaliuoja 
mažiau kaip 50 

proc. lajos, 
medžio šaknys 
iškeltos, kelia 
pavojų šioje 



 
 
 
 

Valstybinėje 
žemėje, šalia 
žemės sklypo 
Malūno g. 5, 
Germaniškio 

k., Nem. 
Radviliškio 

sen., Biržų r. 
sav. 

 
 
 
 

2 gluosniai (51 
ir 45 cm) 

teritorijoje 
besilankantiems 

žmonėms. 
 

Gluosnių būklė 
nepatenkinama: 

medžiai 
pažeisti 
kamieno 

puvinio, pasvirę 
didesniu kaip 
45 laipsnių 

kampu. 
A-131 2022-02-10 2022-03-10 Širvėnos 

seniūnija 
Valstybinėje 
žemėje, šalia 
žemės sklypo 
Dirvonakių g. 

16, Dirvonakių 
k., Širvėnos 
sen., Biržų r. 

sav. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valstybinėje 
žemėje, šalia 
žemės sklypo 
Dirvonakių g. 

20, Dirvonakių 

Uosis (51,4 
cm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gluosnis (72 
cm) 

Kertamas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kertamas 

– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– 

Uosio būklė – 
bloga: skilęs 
kamienas, 

nudžiūvusios 
skeletinės šakos 

ir viršūnė. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gluosnio būklė 
– bloga: stipriai 

pažeistas 
puvinio, 

daugiau kaip 50 
proc. lajos 



k., Širvėnos 
sen., Biržų r. 

sav. 

skeletinių šakų 
nudžiūvusių, 
nudžiūvusios 

šakos 
pasvirusios virš 
važiuojamosios 
kelio dalies ir 
kelia pavojų 

eismo 
saugumui. 

A-158 2022-02-18 2022-03-23 VšĮ 
Respublikinė 

Panevėžio 
ligoninė 

Valstybinėje 
žemėje, žemės 
sklype Likėnų 
g. 43, Likėnų 
k., Pabiržės 

sen., Biržų r. 
sav. 

4 eglės (24 cm, 
19 cm, 27 cm, 

18 cm) 

Kertama – Blogos būklės 
želdiniai, 

žaliuoja mažiau 
kaip 50 proc. 

lajos. 

A-173 2022-02-24 2022-03-25 Papilio 
seniūnija 

Valstybinėje 
žemėje 

Žvirblių k., 
Papilio sen., 
Biržų r. sav. 

(Žvirblių 
kaimo 

kapinėse) 

1 pušis (47 
cm) 

Kertama – Blogos būklės: 
stipriai pažeista 

vabzdžių 
kenkėjų 

(vadovaujantis 
Želdynų 

įstatymo 13 
straipsnio 3 

dalies 3 punktu 
leidžiama kirsti 
neatlygintinai). 

A-185 2022-02-28 2022-03-30 Papilio 
seniūnija 

Valstybinėje 
žemėje, šalia 
Kaštonų g., 

Papilio mstl., 
Biržų r. sav. 

1 gluosnis (37 
cm) 

 
 
 
 

Kertamas 
 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 
 

Blogos būklės 
želdiniai, 

žaliuoja mažiau 
kaip 50 proc. 

lajos. 
(vadovaujantis 



 
 
 
 
 
 

1 juodalksnis 
(43 cm) 

 
 
 
 
 
 

Kertamas 

 
 
 
 
 
 

– 

Želdynų 
įstatymo 13 
straipsnio 3 

dalies 3 punktu 
leidžiama kirsti 
neatlygintinai). 

Yra pasviręs 
didesniu kaip 
45 laipsnių 

kampu 
(vadovaujantis 

Želdynų 
įstatymo 13 
straipsnio 3 

dalies 4 punktu 
leidžiama kirsti 
neatlygintinai) 

A-189 2022-02-28 2022-03-25 Biržų r. 
Vabalninko 

Balio Sruogos 
gimnazija 

Valstybinėje 
žemėje, 

K. Šakenio g. 
12, 

Vabalninkas 

1 uosis (41 
cm) 

Kertamas –  pažeistas stiebo 
ir šaknų puvinio 

(kirsti 
neatlygintinai, 
vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 punktu) 
A-206 2022-03-03 2022-04-01 Biržų miesto 

seniūnija 
Valstybinėje 

žemėje, 
Šalia 

daugiabučio 
namo 

Biržuose, 
Vytauto g. 

35A 

1 beržas (20 
cm) 

Kertamas –  Auga 2 m 
atstumu nuo 
daugiabučio 

namo, gadina 
pastato pamatus 

(kirsti 
neatlygintinai, 
vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 8 punktu) 



A-262 2022-03-22 2022-04-21 Biržų miesto 
seniūnija 

Valstybinėje 
žemėje, 

Šalia 
daugiabučio 

namo 
Biržuose, 

Vytauto g. 33B 

1 beržas (44,5 
cm) 

Kertamas – Auga 4,6 m 
atstumu nuo 
daugiabučio 

namo, gadina 
pastato pamatus; 

auga 2,6 m 
atstumu nuo 

privataus asmens 
pastato (kirsti 
neatlygintinai, 
vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 8 punktu) 
A-290 2022-03-31 2022-04-30 Širvėnos 

seniūnija 
Valstybinėje 

žemėje, 
šalia žemės 

sklypo 
Mickūnų k. 5, 
Širvėnos sen., 
Biržų r. sav. 

1 gluosnis 
(75,2 cm) 

Kertamas – Išpuvę daugiau 
kaip 40 proc. 

kamieno, auga 
arti kelio 

važiuojamosios 
dalies, kelia 

pavojų eismo 
saugumui (kirsti 
neatlygintinai, 
vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 punktu) 
A-345 2022-04-14 2022-05-30 Pačeriaukštės 

seniūnijai 
Valstybinėje 
žemėje, šalia 
žemės sklypo 
Ąžuolų g. 58, 
Pasvaliečių k., 
Pačeriaukštės 

k., Biržų r. sav. 

4 eglės (14 cm, 
14,3 cm, 15 

cm, 14,5 cm) 

Kertami – Blogos būklės 
želdiniai 

(žaliuoja mažiau 
kaip 50 proc. 

lajos, auga arti 
įvažiavimo į 

sklypą ir kelio, 
kelia pavojų 

eismo saugumui) 



A-383 2022-04-27 2022-05-25 
(ribojantis 

terminas nuo 
kovo 15 d. iki 
rugpjūčio 1 d.) 

Privatus asmuo Valstybinėje 
žemėje, žemės 

sklype 
Biržuose, J. 

Basanavičiaus 
g. 69A 

1 beržas (48,4 
cm) 

Kertamas – Yra pasviręs 
didesniu kaip 
45 laipsnių 

kampu 
(vadovaujantis 

Želdynų 
įstatymo 13 
straipsnio 3 

dalies 4 punktu 
leidžiama kirsti 
neatlygintinai) 

A-385 2022-04-27 2022-05-25 
(ribojantis 

terminas nuo 
kovo 15 d. iki 
rugpjūčio 1 d.) 

Širvėnos 
seniūnija 

Valstybinėje 
žemėje, šalia 
daugiabučio 

namo Liepų g. 
27, Biržų k., 

Širvėnos sen., 
Biržų r. sav. 

2 skirpstai (po 
18 cm) 

Intensyviai 
genimi 

– Atkuriamoji 
vertė 

neskaičiuojama 
vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 
dalies 1 punktu. 

A-767 2022-08-30 2022-09-28 
(darbai 
pradedami po 
10 darbo dienų 
po įsakymo 
įsigaliojimo; 
ribojantis 
terminas nuo 
kovo 15 d. iki 
rugpjūčio 1 d.) 

Širvėnos 
seniūnija  

Valstybinėje 
žemėje, šalia 
daugiabučio 

namo 
Rinkuškių g. 
47, Biržų k., 

Širvėnos sen., 
Biržų r. sav. 

1 gluosnis 
(49,4 cm) 

 
 
 
 
 

2 eglės (16,5 ir 
14,3 cm) 

Kertamas 
 
 
 
 
 
 

Kertamos 

– 
 
 
 
 
 
 

– 

Atkuriamoji 
vertė 

neskaičiuojama 
vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu. 

 
Atkuriamoji 

vertė 
neskaičiuojama 
vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu 

A-775 2022-08-31 2022-09-30 Biržų miesto  
seniūnija 

Valstybinėje 
žemėje, šalia 

1 eglė (35 cm) 
 

Kertama 
 

– 
 

Atkuriamoji 
vertė 

neskaičiuojama 



(darbai 
pradedami po 

10 darbo dienų 
po įsakymo 
įsigaliojimo; 

ribojantis 
terminas nuo 
kovo 15 d. iki 
rugpjūčio 1 d.) 

 žemės sklypo 
Biržuose, 

Žemaitės g. 29 
 

Valstybinėje 
žemėje, šalia 

namo 
Biržuose, 

Vilniaus g. 42 

 
 
 
 

1 eglė (35,6 
cm) 

 
 
 
 

Kertama 

 
 
 
 

– 

vadovaujantis 
Želdynų įstatymo 

13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu. 

Atkuriamoji 
vertė 

neskaičiuojama 
vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu. 

A-788 2022-09-07 2022-10-05 
(darbai 

pradedami po 
10 darbo dienų 

po įsakymo 
įsigaliojimo; 

ribojantis 
terminas nuo 
kovo 15 d. iki 
rugpjūčio 1 d.) 

Širvėnos 
seniūnija 

 

Valstybinėje 
žemėje, šalia 
daugiabučio 

namo Liepų g. 
33, Biržų k., 

Širvėnos sen., 
Biržų r. sav. 

4 pušys (24,8 
cm, 30 cm, 

32,8 cm, 34,3 
cm) 

Kertamos 
 
 

 

– 
 
 
 
 

 

Atkuriamoji 
vertė 

neskaičiuojama 
vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 
dalies 8 punktu. 

Atkuriamoji  

A-795 2022-09-08 2022-10-07 
 

Papilio 
seniūnija 

 

Valstybinėje 
žemėje, šalia 
žemės sklypo 
Gajūnų k. 1, 
Papilio sen., 
Biržų r. sav.  

 

1 klevas (73 
cm) 

 
 
 

Kertamas 
 
 

– 
 
 
 

 

Atkuriamoji 
vertė 

neskaičiuojama 
vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu. 

A-846 2022-09-21 2022-10-19 
(darbai 

pradedami po 
10 darbo dienų 

po įsakymo 
įsigaliojimo; 

ribojantis 

Privatus asmuo 
 

Valstybinėje 
žemėje, šalia 

namo 
Dubriškio k. 1, 
Parovėjos sen., 

Biržų r. sav.  
 

1 beržas (59 
cm) 

 
 
 

Kertamas 
 
 

– 
 
 
 
 

Atkuriamoji 
vertė 

neskaičiuojama 
vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 ir 8 
punktais. 



terminas nuo 
kovo 15 d. iki 
rugpjūčio 1 d.) 

A-847 2022-09-21 2022-10-19 
 

Biržų miesto 
seniūnija 
 

Valstybinėje 
žemėje 

Biržuose, Šilų 
gatvėje 

 

4 eglės  (24 
cm, 31,4 cm, 
37 cm, 46,5 

cm) 
 
 
 

Kertamas 
 
 

– 
 
 
 
 

Atkuriamoji 
vertė 

neskaičiuojama 
vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu. 

A-1022 2022-11-08 2022-12-07 
 

Biržų miesto 
seniūnija 
 

Valstybinėje 
žemėje 

Biržuose, šalia 
žemės sklypo 
M. ir J. Yčų g. 

7 
 

1 eglė  (41 cm) 
 
 
 

Kertama 
 
 

– 
 
 
 
 

Atkuriamoji 
vertė 

neskaičiuojama 
vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu. 

A-1023 2022-11-08 2022-12-07 
 

Biržų miesto 
seniūnija 
 

Valstybinėje 
žemėje 

Biržuose, šalia 
žemės sklypo 
Laisvės g. 3B 

 

2 juodalksniai  
(38 cm, 35 cm) 

 
 
 

Kertami 
 
 

– 
 
 
 
 

Atkuriamoji 
vertė 

neskaičiuojama 
vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu. 

A-1106 2022-11-29 2022-12-28 
 

Širvėnos 
seniūnija 
 

Valstybinėje 
žemėje, šalia 
žemės sklypo 
Karklų g. 4, 
Ruoliškio k., 
Širvėnos sen., 
Biržų r. sav. 

1 beržas  (47 
cm) 

 
 
 

Kertamas 
 
 

– 
 
 
 
 

Atkuriamoji 
vertė 

neskaičiuojama 
vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu. 

A-1134 2022-12-07 2023-01-05 
 

Papilio 
seniūnija 
 

Valstybinėje 
žemėje 

Biržuose, šalia 
žemės sklypo 

6 žilvitinius 
karklus (28 

cm, 23 cm, 31 

Kertami 
 
 

– 
 
 
 

Atkuriamoji 
vertė 

neskaičiuojama 
vadovaujantis 



Skrebiškių k., 
Papilio sen., 
Biržų r. sav. 

(un. Nr. 4400-
0796-6669) 

 

cm, 32 cm, 43 
cm, 33 cm) 

 
 
 

 Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 
dalies 9 punktu. 

A-1144 2022-12-12 2023-01-11 
 

Biržų miesto 
seniūnija 
 

Valstybinėje 
žemėje 

Biržuose, 
Veterinarijos 

g. 2A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valstybinėje 
žemėje 

Biržuose, 
Veterinarijos 

g. 2B 
 

10 eglių  (32 
cm, 30 cm, 25 
cm, 18 cm, 30 

cm, 22 cm; 
18,5 cm, 28 

cm, 32 cm, 31 
cm) 

 
4 pušis (40,4 
cm; 27 cm; 
33,5 cm, 33 

cm) 
 
 
 

1 liepa (21 cm) 
 
 
 
 
 
 

10 eglių (20 
cm, 43 cm, 41 
cm, 29 cm, 25 
cm, 25 cm; 23 
cm, 39 cm, 36 

cm, 47 cm) 

Kertamos 
 
 
 
 
 
 
 

Kertamos 
 
 
 
 
 
 

Kertama 
 
 
 
 
 
 

Kertamos 

– 
 
 
 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 
 
 

– 

Atkuriamoji 
vertė 

neskaičiuojama 
vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu. 

 
 

Atkuriamoji 
vertė 

neskaičiuojama 
vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu. 

Atkuriamoji 
vertė 

neskaičiuojama 
vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu. 

Atkuriamoji 
vertė 

neskaičiuojama 
vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu. 



A-1023 2023-01-03 2023-01-31 
 

Parovėjos 
seniūnijai 
 

Valstybinėje 
žemėje, 

Gražiškių 
kaimo 

kapinėse, 
Parovėjos sen., 

Biržų r. sav. 
 

5 eglės  (28,2 
cm, 38 cm, 36 
cm, 14,5 cm, 

14 cm) 
 
 
 

Kertamos 
 
 

– 
 
 
 
 

Atkuriamoji 
vertė 

neskaičiuojama 
vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu. 

 


