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INFORMACIJA DĖL SAVIVALDYBIŲ ŽELDYNŲ STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ATASKAITA ŽEL-01 (METINĖ)
TEISINIS STATISTINIO Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas.
TYRIMO PAGRINDAS Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-718

„Dėl Metinės statistinės ataskaitos apie savivaldybės teritorijoje esamus, sutvarkytus,
įkurtus naujus želdynus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
STATISTINIO TYRIMO
TIKSLAS, RŪŠIS, IR
APIMTIS

Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie savivaldybių
teritorijose esančių želdynų plotą ir išlaidas jų tvarkymo darbams atlikti.
Ištisinis statistinis tyrimas.
Tiriamasis laikotarpis – kalendoriniai metai.
Statistinę ataskaitą pildo savivaldybės.

STATISTINĖS
Birželio mėn. Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.
INFORMACIJOS
PASKELBIMO LAIKAS
IR VIETA
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
PATEIKIMO PAREIGA

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 17 straipsnio 1 punktas
nustato, kad respondentai privalo Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti
teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai teikti teisingus statistinius duomenis,
įskaitant asmens duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis ir
tokius duomenis, pagal kuriuos galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas.
Respondentai fiziniai asmenys privalo teikti statistinius duomenis, įskaitant asmens
duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis ir tokius duomenis,
pagal kuriuos galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas, jeigu taip nustatyta
Europos Sąjungos teisės aktais arba įstatymais.

STATISTINIŲ
DUOMENŲ
KONFIDENCIALUMAS
IR ASMENS DUOMENŲ
APSAUGA

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis:
„Konfidencialūs statistiniai duomenys gali būti naudojami tik oficialiosios statistikos
tikslams, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytas išimtis.“
Informacija apie asmens duomenų apsaugą skelbiama
stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga.

STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 221 straipsnis.
DUOMENŲ
PATEIKIMO TVARKOS
PAŽEIDIMAS
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PAAIŠKINIMAI SAVIVALDYBIŲ ŽELDYNŲ STATISTINEI ATASKAITAI
ŽEL-01 (METINEI) PILDYTI
1. Savivaldybių želdynų statistinę ataskaitą ŽEL-01 (metinę) (toliau – ataskaita) pildo savivaldybių
administracijos, pateikdamos statistinius duomenis apie parkus, skverus ir žaliąsias jungtis (toliau – želdynai)
savivaldybės teritorijoje (ne miškų ūkio paskirties žemėje), nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos.
2. Ataskaitoje pateikiami statistiniai duomenys apie ataskaitiniais kalendoriniais metais esamus,
sutvarkytus ir įkurtus naujus želdynus (apie visus želdynus informaciją teikia savivaldybė, pildanti ataskaitą
pirmą kartą, kitos savivaldybės – tik apie tuos želdynus, kurių plotas kalendoriniais metais buvo patikslintas,
kurių valdytojas ar savininkas pasikeitė, taip pat tais atvejais, jei žemė buvo perduota savivaldybei ar
želdynas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre). Jeigu parkų ir skverų (ataskaitos I ir II skyrius)
kadastriniai matavimai nėra atlikti, pateikiami apytiksliai statistiniai duomenys apie jų plotą (tikslūs
duomenys pateikiami atlikus kadastrinius matavimus). Jei teritorija nėra paskelbta parku ar skveru, reikia
žiūrėti, kuris želdynas atitinka Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme nurodytas sąvokas.
3. Ataskaitos III skyrių (žaliosios jungtys) pildo tik tos savivaldybės, kuriose žaliosios jungtys yra
inventorizuotos teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriose vykdomas inventorizavimas (jau parengti
dokumentai tvirtinti, žinoma žaliosios jungties vieta ir plotas arba ilgis ir plotis).
4. Parkas – ne mažesnis kaip 1 hektaro ploto žmogaus sukurtas ar jo pertvarkytas želdynas, kuriame
yra meniškai sukomponuotų želdinių, mažųjų kraštovaizdžio architektūros ar (ir) inžinerinių statinių, skirtas
poilsio, mokslo, kultūros reikmėms arba pramogoms bei aplinkos kokybei gerinti.
5. Skveras – ne mažesnis kaip 0,05 hektaro ploto trumpalaikiam poilsiui skirtas želdynas su
vyraujančiomis atviromis erdvėmis, gerinantis miesto, miestelio ir kaimo estetinę ir ekologinę būklę.
6. Žalioji jungtis – ne siauresnis kaip 20 metrų pločio atskirasis želdynas, jungiantis miesto ir (ar)
miestelio želdynus ir miškus mieste ir už jo ribų į želdynų sistemą, skirtas rekreacijai, darantis poveikį oro
masių judėjimui ir atliekantis migracijos koridoriaus funkciją.
7. Želdynas – ne mažesnis kaip 0,05 hektaro ploto želdinių žemės sklypas, kuriame gali būti mažųjų
kraštovaizdžio architektūros, inžinerinių ir laikinųjų statinių.
8. Želdynų ir želdinių savininkas – valstybė, savivaldybė, fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos
Respublikoje įsteigtas Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje
įsisteigusios įmonės filialas, taip pat užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens
statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus, įstatymų nustatyta tvarka įgiję
nuosavybės teisę arba į žemę, kurioje yra želdynų, želdinių, arba tik į želdinius.
9. Želdynų ir želdinių valdytojas – želdynų ir želdinių savininkas ar savivaldybė, valstybės įmonė
ar organizacija, patikėjimo teise valdantys įstatymų nustatyta tvarka jiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais perduotą valstybės funkcijoms įgyvendinti valstybinę žemę, kurioje yra želdynų ir želdinių, ar
kitas fizinis ar juridinis asmuo, teisėtai įgijęs privačios žemės valdymo teisę ar žemę naudojantis įstatymų,
administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu pagrindu, arba turintis tik želdynų ir želdinių
valdymo teisę.
10. Eilutėje „Vieta (adresas)“ nurodomas gatvės pavadinimas, miestelis ir savivaldybė. Kaimo
vietovėje – kaimas, seniūnija ir savivaldybė.
11. Eilutėje „Plotas, ha“ nurodomas parko ir skvero plotas hektarais. Buvusios dvaro sodybos parko
atveju nurodomas tik parko, o ne viso dvaro plotas.
12. Ataskaitos I ir II skyrių 4 eilutėje „Parko (skvero) valdytojas ar savininkas“ ir III skyriaus
6 eilutėje „Žaliosios jungties valdytojas ar savininkas“ įrašomas želdyno (bet ne žemės) valdytojas ar
savininkas. Jeigu tai juridinis asmuo įrašomas pavadinimas, jeigu fizinis asmuo – vardas ir pavardė.

