
Leidimo Nr. Leidimo 
išdavimo 

data 

Darbų 
atlikimo 

pradžios 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) 

A27-101 2021-11-25 2021-12-10 Parovėjos 
seniūnija 

Valstybinėje 
žemėje, šalia 
daugiabučio 
namo adresu 
Liepų g. 2, 

Medeikių k., 
Parovėjos sen. 

Kaštonas (34 
cm) 

Kaštonas (34 
cm) 

Eglė (32,5) 
Eglė (40) 

Kertami - Auga 1,5 –4 m 
atstumu nuo 
namo, gadina 

pastato pamatus 

A27-102 2021-11-29 2021-12-14 Privatus 
asmuo 

Užupio g. 16, 
Kvetkų k., 

Papilio sen., 
Biržų r. sav. 

Ąžuolas (78 
cm) 

Kertamas - Yra pažeistas 
stiebo puvinio, 

medžio kamienas 
skilęs pusiau, 

todėl kelia didelį 
pavojų 

gyventojams, jų 
turtui. 

A27-103 2021-12-13 2021-12-29 Privatus 
asmuo 

Radvilos g. 4, 
Biržai 

Klevas (27 
cm) 

Ąžuolas  
6 vnt. klevų 

Kertamas 
 

Genimas 
Genimi 

324  

A27-104 2021-12-13 2021-12-29 Papilio 
seniūnija 

Valstybinėje 
žemėje, kitoje 
pusėje kelio 

žemės sklypo 
adresu 

Piliakalnio g. 2, 
Papilio mstl., 
Papilio sen., 
Biržų r. sav. 

10 vnt. klevų Genimi - Sanitarinis 
formuojamasis 

genėjimas 
(džiūstančių ir 

nudžiūvusių šakų 
pašalinimas), 
medžio lajos 

pakėlimas nuo 
važiuojamosios 

kelio dalies 



A27-105 2021-12-13 2021-01-12 Biržų miesto 
seniūnija 

Valstybinėje 
žemėje, žemės 

sklype 
Biržuose, 

Respublikos g. 
56. 

2 eglės 
10 beržų 
5 liepos 

Kertamas 
Genimi 
Genimi 

Neatlygintinai Šalinama 
neatlygintinai nes 
pažeisti vabzdžių 

kenkėjų ir 
grybinių ligų. 

A27-106 2021-12-21 2021-01-06 Privatus 
asmuo 

Valstybinėje 
žemėje, šalia 
žemės sklypo 

adresu Legailių 
g. 7, Legailių 

k., 
Pačeriaukštės 
sen., Biržų r. 
sav. ir šiame 
žemės sklype 

1 guoba (40 
cm) 

 
 
 

1 guoba (58 
cm) 

3 kaštonai (22 
cm, 33 cm, 52 

cm) 

Kertamas 
 
 
 
 

Kertamas 
 

Kertamas 

Neatlygintinai 
 
 
 
 

174 
 

Neatlygintinai 

Blogos būklės 
želdinys: išpuvę 
daugiau kaip 40 
proc. kamieno 

– 
 

Blogos būklės 
želdiniai: stipriai 

pakenkti ligų 
kenkėjų, ūglių 
prieaugio nėra 

A27-107 2021-12-29 2022-01-13 Privatus 
asmuo 

Privačiame 
žemės sklype 

adresu 
Skratiškių k. 9, 
Širvėnos sen., 
Biržų r. sav.  

1 eglė (35 cm) 
 
 
 
 
 
 
 

1 uosis (35,5 
cm) 

Kertamas 
 
 
 
 
 
 
 

Kertamas 
 
 

Neatlygintinai 
 
 
 
 
 
 
 

Neatlygintinai 

Blogos būklės 
želdinys: žaliuoja 
mažiau kaip pusė 

lajos, stipriai 
pažeista ligų ir 

kenkėjų 
Blogos būklės 

želdinys: stipriai 
pakenkti ligų 

kenkėjų, 
gyvybingų 

skeletinių šakų 
mažiau kaip 50 

proc. 
A27-1 2022-02-08 2022-02-22 Privatus 

asmuo 
Privačiame 

žemės sklype 
adresu 

1 beržas (43 
cm) 

Kertamas 
 
 

201,15  
 
 

Želdinio šalinimas 
neprieštarauja 
savivaldybės 



Juodupės g. 2, 
Geidžiūnų k., 
Širvėnos sen., 
Biržų r. sav.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

strateginiams 
plėtros ir veiklos 

planams, 
savivaldybės ir 

vietovės lygmens 
kompleksinio ir 

specialiojo 
teritorijų 

planavimo 
dokumentams. 

A27-2 2022-02-08 2022-02-22 Privatus 
asmuo 

Privačiame 
žemės sklype 

adresu P. 
Drevinio g. 50, 

Gulbinų k., 
Širvėnos sen., 
Biržų r. sav.  

2 beržai (36-
42,5 cm) 

 
 

Kertami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neatlygintinai 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. auga arti pastato 
(116 cm ir 140 cm 
atstumu) gadina 

pastato pamatus ir 
stogo dangą; 
2. želdinio 
šalinimas 

neprieštarauja 
Biržų rajono 
savivaldybės 
strateginiams 

plėtros ir veiklos 
planams, 

Savivaldybės ir 
vietovės lygmens 
kompleksinio ir 

specialiojo 
teritorijų 

planavimo 
dokumentams. 

A27-3 2022-02-18 2022-03-07 Privatus 
asmuo 

Privačiame 
žemės sklype 
adresu Aušros 
g. 13, Biržai  

2 beržai (28-
36 cm) 

Kertami 630 Želdinių šalinimas 
neprieštarauja 
Biržų rajono 
savivaldybės 



strateginiams 
plėtros ir veiklos 

planams, 
Savivaldybės ir 

vietovės lygmens 
kompleksinio ir 

specialiojo 
teritorijų 

planavimo 
dokumentams. 

A27-4 2022-02-18 2022-03-07 Privatus 
asmuo 

Privačiuose 
žemės 

sklypuose 
adresais 

Malūno g. 8, 
Gataučių k., 

Širvėnos sen., 
Biržų r. sav.  

 
Ir Malūno g. 

25, Gatučių k., 
Širvėnos sen., 
Biržų r. sav. 

3 uosiai (36 
cm, 43 cm ir 

61 cm) 
 
 
 

1 uosis (45 
cm) 

 
1 uosi (31 cm) 

Kertami 
 
 
 
 
 
 

Kertamas 
 
 

Kertamas 

- 
 
 
 
 
 
 

207 
 
 
- 

Blogos būklės 
želdiniai: 

nudžiūvę, pažeisti 
puvinio ir kenkėjų; 

 
 
 
 

Blogos būklės 
želdiniai: 

nudžiūvę, pažeisti 
puvinio ir kenkėjų; 

A27-5 2022-02-18 2022-03-07 Privatus 
asmuo 

Privačiame 
žemės sklype 

adresu 
Dauguviečių 
vs. 1, Nem. 
Radviliškio 

sen., Biržų r. 
sav.  

2 beržai (26-
70 cm) 

Kertami - Gadina pastatų 
pamatus ir kitas jo 

dalis (stogo 
dangą); auga 45 

cm ir 53 cm 
atstumu nuo 

pastatų; 
Želdinių šalinimas 

neprieštarauja 
Biržų rajono 
savivaldybės 



strateginiams 
plėtros ir veiklos 

planams, 
Savivaldybės ir 

vietovės lygmens 
kompleksinio ir 

specialiojo 
teritorijų 

planavimo 
dokumentams. 

 
A27-6 2022-02-21 2022-03-08 ŽŪB 

„Ekolaukai“ 
Privačiame 

žemės sklype 
adresu Valentų 
k., Papilio sen., 

Biržų r. sav.. 

2 uosiai (37 
cm; 55,5 cm) 

Ketami - Yra pažeisti stiebo 
ir šaknų puvinio 

bei vabzdžių 
kenkėjų; 

Želdinių šalinimas 
neprieštarauja 
Biržų rajono 
savivaldybės 
strateginiams 

plėtros ir veiklos 
planams, 

Savivaldybės ir 
vietovės lygmens 
kompleksinio ir 

specialiojo 
teritorijų 

planavimo 
dokumentams. 

 
A27-7 2022-02-21 2022-03-08 Privatus 

asmuo 
Privačiame 

žemės sklype 
adresu Senoji 

g. 28, Kučgalio 

Ąžuolas (49 
cm) 

Kertamas - Gadina pastato 
pamatus ir kitas jo 

dalis (stogo 
dangą); auga 150 



k., Papilio sen., 
Biržų r. sav.. 

cm atstumu nuo 
gyvenamojo 

namo; 
Želdinių šalinimas 

neprieštarauja 
Biržų rajono 
savivaldybės 
strateginiams 

plėtros ir veiklos 
planams, 

Savivaldybės ir 
vietovės lygmens 
kompleksinio ir 

specialiojo 
teritorijų 

planavimo 
dokumentams. 

 
A27-8 2022-02-21 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. 
Želdinių šalinimas 

neprieštarauja 
Biržų rajono 
savivaldybės 
strateginiams 

plėtros ir veiklos 
planams, 

Savivaldybės ir 
vietovės lygmens 
kompleksinio ir 

specialiojo 
teritorijų 



planavimo 
dokumentams. 

 
A27-9 2022-02-24 2022-03-14 Privatus 

asmuo 
Privačiame 

žemės sklype 
adresu Biržų g. 
63, Medeikių 
k., Parovėjos 
sen., Biržų r. 

sav.  

Pušis  (51 cm) Kertama - Gadina pastato 
pamatus; auga 400 

cm atstumu nuo 
gyvenamojo namo 

(vadovaujantis 
Želdynų įstatymo 

13 straipsnio 3 
dalies 8 punktu 
leidžiama kirsti 
neatlygintinai); 

Želdinių šalinimas 
neprieštarauja 
Biržų rajono 
savivaldybės 
strateginiams 

plėtros ir veiklos 
planams, 

Savivaldybės ir 
vietovės lygmens 
kompleksinio ir 

specialiojo 
teritorijų 

planavimo 
dokumentams. 

A27-10 2022-03-01 2022-03-31 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) 

A27-11 2022-03-02 2022-03-18 Privatus 
asmuo 

Privačiame 
žemės sklype 
Smardonės g. 
6, Likėnų k., 
Pabiržės sen., 
Biržų r. sav.  

Liepa  (98 cm) Kertama -  Pažeista stiebo 
puvinio ir grybinių 

ligų 
(vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu 
leidžiama kirsti 
neatlygintinai); 

Želdinio šalinimas 
neprieštarauja 
Biržų rajono 
savivaldybės 
strateginiams 

plėtros ir veiklos 
planams, 

Savivaldybės ir 
vietovės lygmens 
kompleksinio ir 

specialiojo 
teritorijų 

planavimo 
dokumentams. 

A27-12 2022-03-08 2022-03-24 Privatus 
asmuo 

Privačiuose  
žemės 

sklypuose 
Gužų k., Nem. 

Radviliškio  
sen., Biržų r. 

sav.  

2 liepos (41-
58 cm) 

2 beržai (40-
43 cm) 

Kertamos 
 

Kertami 

418,5 
 

534 

Želdinių šalinimas 
neprieštarauja 
Biržų rajono 
savivaldybės 
strateginiams 

plėtros ir veiklos 
planams, 

Savivaldybės ir 
vietovės lygmens 



kompleksinio ir 
specialiojo 
teritorijų 

planavimo 
dokumentams. 

A27-13 2022-03-14 2022-03-29 Privatus 
asmuo 

Privačiame  
žemės sklype 

Skratiškių k. 7, 
Širvėnos sen., 
Biržų r. sav.  

1 uosis (62 
cm) 

Kertamas 
 
 

- Pažeistas stiebo 
puvinio ir grybinių 

ligų 
(vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu 
leidžiama kirsti 
neatlygintinai). 

Želdinio šalinimas 
neprieštarauja 
Biržų rajono 
savivaldybės 
strateginiams 

plėtros ir veiklos 
planams, 

Savivaldybės ir 
vietovės lygmens 
kompleksinio ir 

specialiojo 
teritorijų 

planavimo 
dokumentams. 

A27-14 2022-03-14 2022-03-29 Privatus 
asmuo 

Privačiame  
žemės sklype 

Parko g. 6, 
Parovėjos k., 

Parovėjos sen., 
Biržų r. sav. 

1 liepa (37,6 
cm) 

Kertama – Pažeista stiebo 
puvinio ir grybinių 

ligų; auga 5 m 
atstumu nuo 
gyvenamojo 
namo, gadina 



pastato pamatus ir 
stogo dangą 

(vadovaujantis 
Želdynų įstatymo 

13 straipsnio 3 
dalies 3 ir 8 

punktais leidžiama 
kirsti 

neatlygintinai). 
Želdinio šalinimas 

neprieštarauja 
Biržų rajono 
savivaldybės 
strateginiams 

plėtros ir veiklos 
planams, 

Savivaldybės ir 
vietovės lygmens 
kompleksinio ir 

specialiojo 
teritorijų 

planavimo 
dokumentams. 

A27-15 2022-03-14 2022-03-29 Privatus 
asmuo 

Privačiame  
žemės sklype 

Upės g. 9, 
Parovėjos k., 

Parovėjos sen., 
Biržų r. sav.   

1 liepa (119 
cm) 

Kertama – Pažeistas stiebo 
puvinio ir grybinių 

ligų 
(vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu 
leidžiama kirsti 
neatlygintinai). 

Želdinio šalinimas 
neprieštarauja 



Biržų rajono 
savivaldybės 
strateginiams 

plėtros ir veiklos 
planams, 

Savivaldybės ir 
vietovės lygmens 
kompleksinio ir 

specialiojo 
teritorijų 

planavimo 
dokumentams. 

A27-16 2022-04-13 2022-04-29 Privatus 
asmuo 

Privačiame  
žemės sklype 
Beržyno g. 7, 
Klausučių k., 
Širvėnos sen., 
Biržų r. sav.   

2 maumedžiai 
(34,5 cm, 39 

cm) 

Kertami 504,9 Želdinio šalinimas 
neprieštarauja 
Biržų rajono 
savivaldybės 
strateginiams 

plėtros ir veiklos 
planams, 

Savivaldybės ir 
vietovės lygmens 
kompleksinio ir 

specialiojo 
teritorijų 

planavimo 
dokumentams. 

A27-17 2022-04-13 2022-04-29 Privatus 
asmuo 

Privačiame  
žemės sklype 
Draugystės g. 
32, Obelaukių 
k., Širvėnos 
sen., Biržų r. 

sav.   

2 klevai (54 
cm, 66 cm) 

Kertami 663,4 Želdinio šalinimas 
neprieštarauja 
Biržų rajono 
savivaldybės 
strateginiams 

plėtros ir veiklos 
planams, 

Savivaldybės ir 



vietovės lygmens 
kompleksinio ir 

specialiojo 
teritorijų 

planavimo 
dokumentams. 

A27-18 2022-04-15 2022-05-27 Privatus 
asmuo 

Valstybinėje 
žemėje, 

panaudos teise 
valdomoje 

žemėje 
Naradavos k., 
Širvėnos sen., 
Biržų r. sav.   

5 liepos (96,5 
cm, 100 cm, 

85 cm, 78 cm, 
68,5 cm)) 

Kertamos - Pažeistos stiebo 
puvinio ir grybinių 

ligų 
(vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu 
leidžiama kirsti 
neatlygintinai). 

Želdinių šalinimas 
neprieštarauja 
Biržų rajono 
savivaldybės 
strateginiams 

plėtros ir veiklos 
planams, 

Savivaldybės ir 
vietovės lygmens 
kompleksinio ir 

specialiojo 
teritorijų 

planavimo 
dokumentams. 

A27-19 2022-04-19 2022-05-04 Privatus 
asmuo 

Žemės sklype 
Paupio g. 5, 
Juodeišių k., 
Pabiržės sen., 
Biržų r. sav.   

2 klevai (49,5 
cm ir 95,5 cm) 

Kertami - Pažeisti stiebo 
puvinio ir grybinių 

ligų 
(vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 



13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu 
leidžiama kirsti 
neatlygintinai). 

Želdinių šalinimas 
neprieštarauja 
Biržų rajono 
savivaldybės 
strateginiams 

plėtros ir veiklos 
planams, 

Savivaldybės ir 
vietovės lygmens 
kompleksinio ir 

specialiojo 
teritorijų 

planavimo 
dokumentams. 

A27-20 2022-04-25 2022-05-10 Privatus 
asmuo 

Žemės sklype 
Biržuose, 

Kelmynės g. 28  

1 liepa (99,5 
cm) 

Kertama - Pažeisti stiebo 
puvinio ir grybinių 

ligų 
(vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu 
leidžiama kirsti 
neatlygintinai). 

Želdinių šalinimas 
neprieštarauja 
Biržų rajono 
savivaldybės 
strateginiams 

plėtros ir veiklos 
planams, 



Savivaldybės ir 
vietovės lygmens 
kompleksinio ir 

specialiojo 
teritorijų 

planavimo 
dokumentams. 

A27-21 2022-04-29 2022-05-16 Privatus 
asmuo 

Žemės sklype 
Pušyno g. 12. 
Rinkuškių k., 
Širvėnos sen., 
Biržų r. sav.   

3 liepos (56 
cm, 62 cm, 86 

cm) 

Kertamos - Pažeisti stiebo 
puvinio ir grybinių 

ligų 
(vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu 
leidžiama kirsti 
neatlygintinai). 

 
A27-22 2022-05-04 2022-05-19 Privatus 

asmuo 
Žemės sklype 

Biržuose, 
Pastaunyko g. 

25   

7 eglės (25-36 
5 cm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 eglės (26-34, 

Kertamos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kertamos 

1272,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Želdinių šalinimas 
neprieštarauja 
Biržų rajono 
savivaldybės 
strateginiams 

plėtros ir veiklos 
planams, 

Savivaldybės ir 
vietovės lygmens 
kompleksinio ir 

specialiojo 
teritorijų 

planavimo 
dokumentams.  

 
Pažeistos kenkėjų 

(vadovaujantis 



6 cm) 
 
 
 
 
 
 
 

1 eglė (26 cm) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kertama 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu 
leidžiama kirsti 
neatlygintinai). 

 
Blogos būklės 

želdinys: žaliuoja 
mažiau kaip 50 

proc. lajos 
(želdinio 

atkuriamoji vertė 
neskaičiuojama). 

 
A27-23 2022-05-04 2022-05-19 Privatus 

asmuo 
Žemės sklype 
Vingio g. 12, 
Medeikių k., 

Parovėjos sen., 
Biržų r. sav.   

1 liepa (61,3 
cm) 

Kertama - Pažeista stiebo 
puvinio ir grybinių 

ligų, stipriai 
apipulta kenkėjų  
(vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu 
leidžiama kirsti 
neatlygintinai). 

A27-24 2022-05-05 2022-05-20 Privatus 
asmuo 

Žemės sklype 
Žalioji g. 1, 
Naciūnų k., 

Pabiržės sen., 
Biržų r. sav.   

1 beržas (32 
cm) 

Kertamas - Auga arti pastato 
(95 cm atstumu) ir 

gadina pastato 
stogą  

(vadovaujantis 
Želdynų įstatymo 

13 straipsnio 3 
dalies 8 punktu 
leidžiama kirsti 
neatlygintinai). 



A27-25 2022-05-05 2022-05-20 Privatus 
asmuo 

Žemės sklype 
Biržuose, 

Lieptų g. 2   

1 klevas (88 
cm) 

Kertamas - Pažeistas stiebo 
puvinio ir grybinių 

ligų, 
(vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu 
leidžiama kirsti 
neatlygintinai). 

A27-26 2022-05-05 2022-05-20 UAB 
Teletower 

Žemės sklype 
Laisvės g. 3, 
Gerkiškių k., 
Pabiržės sen., 
Biržų r. sav.   

1 beržas (54,5 
cm) 

Kertamas - auga elektroninių 
ryšių 

infrastruktūros 
objektų (ryšių 

(telekomunikacijų) 
tinklai) apsaugos 

zonoje 
(vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 
dalies 9 punktu 
leidžiama kirsti 
neatlygintinai). 

A27-27 2022-05-20 2022-06-06 Privatus 
asmuo 

Žemės sklypų 
Biržuose, J. 

Basanavičiaus 
g. 59 ir 57  

1 liepa (77,3 
cm) 

Kertama - Auga arti pastato 
(3 m atstumu) ir 
gadina pastato 

pamatus 
(vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 
dalies 8 punktu 
leidžiama kirsti 
neatlygintinai). 

A27-28 2022-05-25 2022-06-10 Privatus 
asmuo 

Beržyno g. 4, 
Dainiūnų k., 

2 beržai (44,4-
54 cm) 

Kertami 
 

- 
 

Auga arti pastato 
(5 ir 2,5 m 



Pabiržės sen., 
Biržų r. sav.  

 
 
 
 
 
 
 
 

1 pušis (37,3 
cm) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kertama 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

atstumu) ir gadina 
pastato pamatus 

bei stogą 
(vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 
dalies 8 punktu 
leidžiama kirsti 
neatlygintinai). 

Pasvirusi 45 
laipsnių kampu 
(vadovaujantis 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 
dalies 4 punktu 
leidžiama kirsti 
neatlygintinai). 

A27-29 2022-05-25 2022-06-14 Privatus 
asmuo 

Šilėnų k. 1, 
Pačeriaukštės 
sen., Biržų r. 

sav.  

Ąžuolas (80,1 
cm) 

Intensyvus 
genėjimas 

- 
 
 
 
 
 
 

 

Genėti 
nudžiūvusias ir 

džiūstančias šakas, 
taisyklingai 

suformuojant jo 
lają 

(vadovaujamasi 
Želdynų įstatymo 

13 straipsnio 3 
dalies 1 punktu). 

A27-30 2022-06-08 2022-06-23 Privatus 
asmuo 

J. Biliūno g. 11, 
Vabalninkas  

Eglė (31,3 cm) Kertama - 
 
 
 
 
 
 

Stipriai pažeista 
vabzdžių kenkėju 

ir ligų 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 punktu). 



 

A27-31 2022-06-14 2022-06-30 Privatus 
asmuo 

Skaistbalio k. 
4, Vabalninko 
sen., Biržų r. 
sav.  

2 klevai (53 ir 
72 cm) 

Kertami - 
 
 
 
 
 
 

 

auga 4,3 m 
atstumu nuo 

pastato, gadina 
pamaus ir stogo 
dangą, kamienas 
pažeistas puvinio 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 ir 8 
punktu). 

A27-32 2022-06-16 2022-07-04 Privatus 
asmuo 

Gervelės g. 10, 
Pagervės k., 
Parovėjos sen., 
Biržų r. sav.  

1 liepa (81,5 
cm) 

Kertama - 
 
 
 
 
 
 

 

pažeista stiebo 
puvinio, auga 5 m 

atstumu nuo 
pastato 

(vadovaujamasi 
Želdynų įstatymo 

13 straipsnio 3 
dalies 3 ir 8 

punktu). 
A27-33 2022-07-08 2022-07-25 Privatus 

asmuo 
Mokyklos g. 
8A, Širvėnos 
sen., Biržų r. 
sav.  

1 liepa (77 
cm) 

Kertama 351 
 
 
 
 
 

 

Želdinio šalinimas 
neprieštarauja 
Biržų rajono 
savivaldybės 
strateginiams 

plėtros ir veiklos 
planams, 

Savivaldybės ir 
vietovės lygmens 
kompleksinio ir 

specialiojo 
teritorijų 



planavimo 
dokumentams 

A27-34 2022-07-08 2022-07-25 Privatus 
asmuo 

B. Sruogos g. 
33, Vabalninko 
m., Biržų r. 
sav.  

1 ąžuolas 
(84,3 cm) 

Kertamas - 
 
 
 
 
 
 

 

pažeistas stiebo 
puvinio, auga 2,32 

m atstumu nuo 
gyvenamojo namo 

(vadovaujamasi 
Želdynų įstatymo 

13 straipsnio 3 
dalies 3 ir 8 

punktu). 
A27-35 2022-07-26 2022-08-10 UAB „Delca 

Invest“ 
Pasvalio g. 1C, 
Biržai  

1 liepa (26 
cm) 
 
2 klevai (27-
29,3 cm) 
 
2 pušys (25-
30,5 cm) 
 
2 beržai (21-
26 cm) 

 

Kertami 2533,20 
 
 
 
 
 
 

Pagal Savitarnos 
automobilių 
plovyklos, 

Pasvalio g. 1C, 
Biržuose, statybos 

projekto 
sprendinius nėra 

kitų priimtinų 
alternatyvių 
sprendimų 

išsaugoti želdinius 
statant statinius. 

A27-36 2022-08-26 – Privatus 
asmuo 

Likėnų g. 20, 
Likėnų k., 
Pabiržės sen., 
Biržų r. sav.  

1 beržas (48 
cm) 

Kertamas - 
 
 
 
 
 
 
 

pažeistas stiebo 
puvinio, 

(vadovaujamasi 
Želdynų įstatymo 

13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu). 

A27-37 2022-09-20 – Privatus 
asmuo 

Biržuose, 
Žaliojoje g. 1.  

1 liepa (57 
cm) 

Intensyviai 
genima 

- 
 
 

– 



 
 
 
 
 

A27-38 2022-09-21 2022-10-06 Privatus 
asmuo 

Biržuose, 
Agluonos g. 31  

2 beržai (27 
cm, 44 cm) 
 
 
 
 
 
 
1 pušis (61 
cm) 

Kertami 
 
 
 
 
 
 
 

Kertama 

- 
 
 
 
 
 
 
 

378  
 

Auga arti pastato, 
gadina pastato 

pamatus ir stogo 
dangą 

(vadovaujamasi 
Želdynų įstatymo 

13 straipsnio 3 
dalies 8 punktu). 

 
Želdinio šalinimas 

neprieštarauja 
Biržų rajono 
savivaldybės 
strateginiams 

plėtros ir veiklos 
planams, 

Savivaldybės ir 
vietovės lygmens 
kompleksinio ir 

specialiojo 
teritorijų 

planavimo 
dokumentams 

A27-39 2022-09-30 Leidimo 
įsigaliojimo 

data:  
2022-10-28 

Darbus pradėti 
ne ankščiau 

VšĮ 
Respublikonė 

Panevėžio 
ligoninė  

Likėnų g. 43, 
Likėnų k., 
Pabiržės sen., 
Biržų r. sav.  

39 eglės (27-
71 cm) 
 
 
 
 

Kertamos 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

Stipriai pažeistos 
vabzdžių kenkėju 
(atsižvelgiama į 

Biržų rajono 
savivaldybės 

želdynų ir želdinių 



kaip po 10 
darbo dienų 
nuo Leidimo 
įsigaliojimo 

dienos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 pušys (25-54 
cm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 beržas (30 
cm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kertamos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kertamas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

apsaugos, 
priežiūros ir 

tvarkymo 
komisijos 2022 m. 

rugsėjo 20 d. 
protokolą Nr. 

A17-1 bei 
vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 punktu). 
 

Stipriai pažeistos 
vabzdžių kenkėju 
(atsižvelgiama į 

Biržų rajono 
savivaldybės 

želdynų ir želdinių 
apsaugos, 

priežiūros ir 
tvarkymo 

komisijos 2022 m. 
rugsėjo 20 d. 
protokolą Nr. 

A17-1 bei 
vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 punktu). 
 

Pažeistas puvinio, 
pasviręs didesniu 
nei 45 laipsniai 

kampu 



(atsižvelgiama į 
Biržų rajono 
savivaldybės 

želdynų ir želdinių 
apsaugos, 

priežiūros ir 
tvarkymo 

komisijos 2022 m. 
rugsėjo 20 d. 
protokolą Nr. 

A17-1 bei 
vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 ir 4 
punktais. 

A27-40 2022-10-05 
 

Darbus pradėti 
ne ankščiau 
kaip po 10 

darbo dienų 
nuo Leidimo 

išdavimo 
dienos 

Privatus 
asmuo 

Kilučių g. 21, 
Biržai  

1 klevas (24 
cm) 

Kertamas - 
 
 
 
 
 
 
 

Auga arti pastato, 
gadina pastato 

pamatus 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 8 punktu). 

A27-41 2022-10-05 
 

Darbus pradėti 
ne ankščiau 
kaip po 10 

darbo dienų 
nuo Leidimo 

išdavimo 
dienos 

Privatus 
asmuo 

Senoji g. 18, 
Skrebiškių k., 
Papilio sen., 
Biržų r. sav.  

3 eglės (35,4 
cm, 36 cm, 
41cm) 

Kertamos - 
 
 
 
 
 
 
 

Stipriai pažeistos 
vabzdžių kenkėju 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 punktu). 

A27-42 2022-10-05 Darbus pradėti 
ne ankščiau 

Privatus 
asmuo 

Plento g. 35, 
Kirdonių k., 

1 beržas (38,5 
cm) 

Kertamas - 
 

Auga arti pastato, 
gadina pastato 



kaip po 10 
darbo dienų 
nuo Leidimo 

išdavimo 
dienos 

Pabiržės sen., 
Biržų r. sav.  

 
 
 
 
 
 

pamatus 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 8 punktu). 

A27-43 2022-10-05 Darbus pradėti 
ne ankščiau 
kaip po 10 

darbo dienų 
nuo Leidimo 

išdavimo 
dienos 

Privatus 
asmuo 

Plento g. 33, 
Kirdonių k., 
Pabiržės sen., 
Biržų r. sav.  

1 beržas (48,6 
cm) 

Kertamas - 
 
 
 
 
 
 
 

Auga arti pastato, 
gadina pastato 

pamatus 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 8 punktu). 

A27-44 2022-10-05 Darbus pradėti 
ne ankščiau 
kaip po 10 

darbo dienų 
nuo Leidimo 

išdavimo 
dienos 

Privatus 
asmuo 

Balandiškių k., 
Pabiržės sen., 
Biržų r. sav.  

4 beržai (20 
cm, 20,5 cm, 
21 cm, 27,3 
cm) 
 
 
 
 
 
2 gluosniai 
(22,5 cm, 22 
cm) 

Kertami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kertami 

-    
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

Pažeisti puvinio, 
pasvirę didesniu 
nei 45 laipsniai 

kampu 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 ir 4 
punktais); 

 
Pasvirę didesniu 
nei 45 laipsniai 

kampu 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies  4 punktu) 
 

A27-45 2022-10-11 Darbus pradėti 
ne ankščiau 

Privatus 
asmuo 

Džiugiškių k., 
Vabalninko 

1 beržas (42 
cm) 

Kertamas 
 

- 
 

Pažeistas puvinio 
(vadovaujamasi 



kaip po 10 
darbo dienų 
nuo Leidimo 

išdavimo 
dienos 

sen., Biržų r. 
sav. 

 
 
 
 
 
2 liepos (44 
cm, 48 cm) 

 
 
 
 
 

Kertamos 

 
 
 
 
 
- 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 punktu); 
 
 
 

Pažeistos puvinio 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 punktu). 
A27-46 2022-10-11 Darbus pradėti 

ne ankščiau 
kaip po 10 

darbo dienų 
nuo Leidimo 

išdavimo 
dienos 

Privatus 
asmuo 

P. Drevinio g. 
6, Gulbinų k., 
Pabiržės sen., 
Biržų r. sav. 

1 maumedis 
(44,5 cm) 

Kertamas - 
 
 
 
 
 
 
 

Auga arti pastato, 
gadina pastato 

pamatus ir kitas jo 
dalis (stogo dangą) 

(vadovaujamasi 
Želdynų įstatymo 

13 straipsnio 3 
dalies 8 punktu). 

A27-47 2022-10-17 Darbus pradėti 
ne ankščiau 
kaip po 10 

darbo dienų 
nuo Leidimo 

išdavimo 
dienos 

Privatus 
asmuo 

Rimgailių k. 4, 
Širvėnos sen., 
Biržų r. sav. 

1 beržas (32 
cm) 
 
 
 
 
 
2 gluosniai 
(63 cm, 66 
cm) 
 
 
 
2 uosiai (25; 
29,5 

Kertamas 
 
 
 
 
 
 

Kertami 
 
 
 
 

Kertami 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

Pažeistas puvinio 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 punktu); 
 

 
Pažeisti puvinio 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 punktu); 
Apipulti ligų ir 

kenkėjų 
(vadovaujamasi 



Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 punktu). 
A27-48 2022-10-17 Darbus pradėti 

ne ankščiau 
kaip po 10 

darbo dienų 
nuo Leidimo 

išdavimo 
dienos 

Privatus 
asmuo 

Girininkijos g. 
5, Spalviškių 
k., Parovėjos 
sen., Biržų r. 
sav. 

1 uosis (57,3 
cm) 

Kertamas - 
 
 
 
 
 
 
 

Auga arti pastato, 
gadina pastato 
stogo dangą, 

apipultas ligų ir 
kenkėjų 

(vadovaujamasi 
Želdynų įstatymo 

13 straipsnio 3 
dalies 3 ir 8 
punktais). 

A27-49 2022-10-24 Darbus pradėti 
ne ankščiau 
kaip po 10 

darbo dienų 
nuo Leidimo 

išdavimo 
dienos 

Privatus 
asmuo 

Legailių k., 
Pačeriaukštės 
sen., Biržų r. 
sav. 

2 uosiai (31; 
32 cm) 

Kertami - Apipulti ligų ir 
kenkėjų 

(vadovaujamasi 
Želdynų įstatymo 

13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu). 

A27-50 2022-10-24 Darbus pradėti 
ne ankščiau 
kaip po 10 

darbo dienų 
nuo Leidimo 

išdavimo 
dienos 

Privatus 
asmuo 

Respublikos g. 
8, Biržai 

3 eglės (27 
cm; 32 cm;   
37 cm) 

Kertamos - 
 
 
 
 
 
 
 

Auga arti pastato, 
gadina pastato 

pamatus; 
Apipultos ligų ir 

kenkėjų 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 ir 8 
punktais). 

A27-51 2022-10-25 Darbus pradėti 
ne ankščiau 
kaip po 10 

darbo dienų 

Privatus 
asmuo 

Maironio g. 3, 
Biržai 

4 liepos (42,5 
cm; 45 cm; 45 
cm; 67 cm) 

Kertamas - 
 

Auga arti pastato, 
gadina pastato 

pamatus ir kitas jo 



nuo Leidimo 
išdavimo 

dienos 

dalis (stogo 
dangą); 

pažeisto puvinio 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 ir 8 
punktais). 

A27-52 2022-10-25 Darbus pradėti 
ne ankščiau 
kaip po 10 

darbo dienų 
nuo Leidimo 

išdavimo 
dienos 

Privatus 
asmuo 

Sodų g. 2, 
Biržai 

1 ąžuolas (87 
cm) 

Kertamas - 
 
 
 
 
 
 
 

Auga arti pastato, 
gadina pastato 

pamatus ir kitas jo 
dalis (stogo dangą) 

(vadovaujamasi 
Želdynų įstatymo 

13 straipsnio 3 
dalies 8 punktu). 

A27-53 2022-11-07 Darbus pradėti 
ne ankščiau 
kaip po 10 

darbo dienų 
nuo Leidimo 

išdavimo 
dienos 

Privatus 
asmuo 

Kilučių g. 88A, 
Biržai 

1 beržas (24 
cm) 

Kertamas - 
 
 
 
 
 
 
 

Žaliuoja mažiau 
nei 50 proc. lajos, 
pažeistas puvinio 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 punktu). 

A27-54 2022-11-08 Darbus pradėti 
ne ankščiau 
kaip po 10 

darbo dienų 
nuo Leidimo 

išdavimo 
dienos 

Privatus 
asmuo 

Karklų g. 4, 
Ruoliškio k., 
Širvėnos sen. 

3 liepos (34 
cm, 39 cm, 44 
cm) 
 
 
 
 
 
 
 

Kertamos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Auga arti pastato, 
gadina pastato 

pamatus ir kitas jo 
dalis (stogo 

dangą), pasvirusi 
didesniu nei 45 
laipsnių kampu 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 



 
1 liepa (33 
cm) 

 
Kertama 

 
149,40 

dalies 4 ir 8 
punktais). 

Medis stelbiamas 
ąžuolo, 

neperspektyvus 
želdinys. 

A27-55 2022-11-10 Darbus pradėti 
ne ankščiau 
kaip po 10 

darbo dienų 
nuo Leidimo 

išdavimo 
dienos 

Privatus 
asmuo 

Kęstučio g. 26, 
Biržai 

1 liepa (76,6 
cm) 

Kertama - 
 
 
 
 
 
 
 

Atliktas tyrimas 
amžiaus grąžtu 

kamieno puvinio 
nustatymui: rastas 
kamieno puvinys 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 punktu). 
A27-56 2022-11-10 Darbus pradėti 

ne ankščiau 
kaip po 10 

darbo dienų 
nuo Leidimo 

išdavimo 
dienos 

Privatus 
asmuo 

Stoties g, 2A, 
Biržai 

1 liepa (49 
cm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 beržas (35 
cm) 

Kertama 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kertamas 

- 
 

 
 
 
 
 
 
- 

Išpuvę daugiau nei 
40 proc. kamieno 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 punktu). 
 
 
 

Išpuvę daugiau nei 
40 proc. kamieno 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 punktu). 
A27-57 2022-11-14 Darbus pradėti 

ne ankščiau 
kaip po 10 

darbo dienų 

Privatus 
asmuo 

Mantagailiškio 
k. 6, Širvėnos 
sen., Biržų r. 
sav. 

6 uosiai (53 
cm; 43,5 cm; 
32,4 cm; 35,3 

Kertami 
 
 
 

- 
 
 
 

Pažeisti ligų ir 
kenkėjų 

(vadovaujamasi 
Želdynų įstatymo 



nuo Leidimo 
išdavimo 

dienos 

cm; 35 cm; 
24,4 cm) 
 
 
 
2 klevai (28 
cm; 32 cm) 
 
 
 
 
 
 
1 liepa (59,4 
cm) 
 
 
 
 
 
 
1 juodalksnis 
(48,2 cm) 

 
 
 
 
 

Kertami 
 
 
 
 
 
 
 

Kertama 
 
 
 
 
 
 
 

Kertamas 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu). 

 
Pažeisti kamieno 

puvinio 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 punktu). 
 

Pažeista kamieno 
puvinio 

(vadovaujamasi 
Želdynų įstatymo 

13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu). 

 
Pažeistas kamieno 

puvinio 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 punktu). 
A27-58 2022-11-16 Darbus pradėti 

ne ankščiau 
kaip po 10 

darbo dienų 
nuo Leidimo 

išdavimo 
dienos 

Privatus 
asmuo 

Pauliaus 
Drevinio g. 50, 
Gulbinų k., 
Pabiržės sen., 
Biržų r. sav. 

2 ąžuolai (50 
cm; 58,4 cm) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kertami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kertamas 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 

Auga arti pastato, 
gadina pastato 

pamatus ir kitas jo 
dalis (stogo dangą) 

(vadovaujamasi 
Želdynų įstatymo 

13 straipsnio 3 
dalies 8 punktu). 

 
Auga arti pastato, 

gadina pastato 



1 uosis (56 
cm) 

pamatus ir kitas jo 
dalis (stogo dangą) 

(vadovaujamasi 
Želdynų įstatymo 

13 straipsnio 3 
dalies 8 punktu). 

A27-59 2022-11-18 Darbus pradėti 
ne ankščiau 
kaip po 10 

darbo dienų 
nuo Leidimo 

išdavimo 
dienos 

Privatus 
asmuo 

Pastaunyko g. 
8C, Biržai 

1 pušis (26,3 
cm) 
 
 
 
 
 
 
 
1 pušis (35,4 
cm) 

Kertama 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kertama 

- 
 

 
 
 
 
 
 
- 

Medis pasviręs 
didesniu nei 45 
laipsniu kampu 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 4 punktu). 
 
 
 

Auga arti pastato, 
gadina pastato 

pamatus 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 8 punktu). 
A27-60 2022-11-22 Darbus pradėti 

ne ankščiau 
kaip po 10 

darbo dienų 
nuo Leidimo 

išdavimo 
dienos 

Privatus 
asmuo 

B. Sruogos g. 
22, 
Vabalninkas 

1 uosis (59,6 
cm) 

Kertamas 
 

- 
 

 

Auga arti pastato, 
gadina pastato 

pamatus ir kitas jo 
dalis (stogo 

dangą); pažeistas 
puvinio. 

(vadovaujamasi 
Želdynų įstatymo 

13 straipsnio 3 
dalies 3 ir 8 
punktais). 



A27-61 2022-11-24 Darbus pradėti 
ne ankščiau 
kaip po 10 

darbo dienų 
nuo Leidimo 

išdavimo 
dienos 

Privatus 
asmuo 

Aušros g. 22, 
Pačeriaukštės I 
k., 
Pačeriaukštės 
sen., Biržų r. 
sav. 

1 pušis (44 
cm) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kertama 
 
 
 
 
 
 
 
 

198 
 

 
 
 
 
 
 

Želdinio šalinimas 
neprieštarauja 
Biržų rajono 
savivaldybės 
strateginiams 

plėtros ir veiklos 
planams, 

Savivaldybės ir 
vietovės lygmens 
kompleksinio ir 

specialiojo 
teritorijų 

planavimo 
dokumentams 

A27-62 2022-11-25 Darbus pradėti 
ne ankščiau 
kaip po 10 

darbo dienų 
nuo Leidimo 

išdavimo 
dienos 

Privatus 
asmuo 

Aušros g. 22, 
Pačeriaukštės I 
k., 
Pačeriaukštės 
sen., Biržų r. 
sav. 

1 beržas (43 
cm) 
 
 

Kertamas 
 
 
 
 

 

- Auga arti pastato, 
gadina pastato 

pamatus  
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 8 punktu). 

A27-63 2022-11-29 Darbus pradėti 
ne ankščiau 
kaip po 10 

darbo dienų 
nuo Leidimo 

išdavimo 
dienos 

Privatus 
asmuo 

Beržų g. 13, 
Germaniškio 
k., Nem. 
Radviliškio 
sen., Biržų r. 
sav. 

1 beržas (50 
cm) 
 
 

Kertamas 
 
 

- 
 

 

Auga arti pastato 
ir pažeistas 

puvinio 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 ir 8 
punktais). 

A27-64 2022-11-30 Darbus pradėti 
ne ankščiau 
kaip po 10 

darbo dienų 

Privatus 
asmuo 

Beržų g. 11, 
Germaniškio 
k., Nem. 
Radviliškio 

1 beržas (70,2 
cm) 
 
 

Kertamas 
 
 

- 
 

 

Pažeistas kamieno 
puvinio 

(vadovaujamasi 
Želdynų įstatymo 



nuo Leidimo 
išdavimo 

dienos 

sen., Biržų r. 
sav. 

13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu). 

A27-65 2022-11-30 Darbus pradėti 
ne ankščiau 
kaip po 10 

darbo dienų 
nuo Leidimo 

išdavimo 
dienos 

Privatus 
asmuo 

Totorkalnio k. 
4, Nem. 
Radviliškio 
sen., Biržų r. 
sav. 

1 beržas ( 51,2 
cm) 
 
 

Kertamas 
 
 

- 
 

 

Pažeistas kamieno 
puvinio ir kenkėjų 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 punktu). 

A27-66 2022-12-06 Darbus pradėti 
ne ankščiau 
kaip po 10 

darbo dienų 
nuo Leidimo 

išdavimo 
dienos 

Privatus 
asmuo 

Puodžiūniškių 
k. 5, Širvėnos 
sen., Biržų r. 
sav. 

8 uosiai (46,5; 
60,1; 49,2; 
36,3; 36,2; 46; 
51; 94,7 cm) 
 
 
 
 
1 beržas (38 
cm) 

Kertami 
 
 
 
 
 
 
 

Kertamas 

- 
 

 
 
 
 
 
 
- 

Pažeisti grybinių 
ligų ir kenkėjų 

(vadovaujamasi 
Želdynų įstatymo 

13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu). 

 
 

Stipriai pažeistas 
grybinių ligų; 

pasviręs didesniu 
nei 45 laipsniu 

kampu 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 ir 4 
punktais). 

A27-67 2022-12-06 Darbus pradėti 
ne ankščiau 
kaip po 10 

darbo dienų 
nuo Leidimo 

Privatus 
asmuo 

Apaščios k. 1, 
Papilio sen., 
Biržų r. sav. 

1 liepa (57 
cm) 
 
 
 
 

Kertama 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 

Pažeisti grybinių 
ligų 

(vadovaujamasi 
Želdynų įstatymo 

13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu). 



išdavimo 
dienos 

 
 
1 beržas (61,2 
cm) 

 
 

Kertamas 

 
 
- 

 
 

Stipriai pažeistas 
grybinių ligų ir 

kenkėjų; 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 punktu). 
A27-68 2022-12-09 Darbus pradėti 

ne ankščiau 
kaip po 10 

darbo dienų 
nuo Leidimo 

išdavimo 
dienos 

Privatus 
asmuo 

Gervelės g. 2, 
Pagervės k., 
Parovėjos sen., 
Biržų r. sav. 

3 maumedžiai 
(35,5; 51; 43 
cm) 
 
 

Kertami 
 
 

- 
 

 

Pažeisti grybinių 
ligų, auga arti 

gyvenamojo namo 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 ir 8  
punktais). 

A27-69 2022-12-19 Darbus pradėti 
ne ankščiau 
kaip po 10 

darbo dienų 
nuo Leidimo 

išdavimo 
dienos 

Privatus 
asmuo 

B. Sruogos g. 
41, 
Vabalninkas 

1 liepa (74 
cm) 
 
 

Kertama 
 
 

- 
 

 

Pažeista kamieno 
puvinio; auga arti 
gyvenamojo namo 

ir gadina namo 
stogo dangą, 

pamatus 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 ir 8 
punktais). 

A27-70 2022-19-70 Leidimas 
įsigalioja ir 

darbus pradėti 
galima 2023-

01-18 

Biržų 
technologijų ir 

verslo 
mokymo 
centras 

S. Nėries g. 8, 
Vabalninkas 

2 klevai ( 50 
cm; 53 cm) 
 
 
 
 

Kertami 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

Pažeistas kamieno 
puvinio ir kenkėjų 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 punktu). 



1 eglė (33,6 
cm) 
 
 

Kertama 
 
 

– 
 

 

Pasvirusi didesniu 
nei 45 laipsnių 

kampu 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 4 punktu). 
A27-71 2022-12-27 Leidimas 

įsigalioja ir 
darbus galima 
pradėti 2023-

01-20 

Privatus 
asmuo 

Šilelio g. 12, 
Šlepščių k., 
Širvėnos sen., 
Biržų r. sav. 

1 eglė ( 50,6 
cm) 
 
 

Kertama 
 
 

- 
 

 

Pažeistas kamieno 
puvinio ir kenkėjų 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 punktu). 
A27-1 2023-01-02 Darbus pradėti 

ne ankščiau 
kaip po 10 

darbo dienų 
nuo Leidimo 

išdavimo 
dienos 

Privatus 
asmuo 

Kašeliškių k., 
Parovėjos sen., 
Biržų r. sav. 
(kadastro 
numeris: 
3630/0001:109) 

1 beržas ( 44,2 
cm) 
 
 

Kertamas 
 
 

- 
 

 

Pažeistas grybinių 
ligų (puvinio) 

(vadovaujamasi 
Želdynų įstatymo 

13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu). 

A27-2 2023-01-02 Darbus pradėti 
ne ankščiau 
kaip po 10 

darbo dienų 
nuo Leidimo 

išdavimo 
dienos 

Privatus 
asmuo 

Sodų g. 3, 
Daunorių k., 
Vabalninko 
sen., Biržų r. 
sav. 

3 liepos (65,4; 
62,6; 60,4 cm) 
 
 

Kertamos 
 
 

- 
 

 

Pažeistos grybinių 
ligų (puvinio) 

(vadovaujamasi 
Želdynų įstatymo 

13 straipsnio 3 
dalies 3 punktu). 

A27-3 2023-01-03 Darbus pradėti 
ne ankščiau 
kaip po 10 

darbo dienų 
nuo Leidimo 

išdavimo 
dienos 

Privatus 
asmuo 

Strėliškių k. 9, 
Pačeriaukštės 
sen., Biržų r. 
sav. 

1 ąžuolas ( 
126 cm) 
 
 

Kertamas 
 
 

- 
 

 

Stipriai pažeistas 
kamienas grybinių 

ligų (puvinio) 
(vadovaujamasi 

Želdynų įstatymo 
13 straipsnio 3 

dalies 3 punktu). 



 


