
LIETUVOSRESPUBLIKOSAPLINKOSMINISTRAS

ISAKYMAS
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Vadovaudamasis Europos krastovaizdiio konvencijos 3 straipsniu, 6 straipsnio A ir C

dalimis, Pasaulio kult[ros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos 5 straipsnio a punktu'

Lietuvos Respubliko, ,uugo.nq teritorijq istatymo 10 itraipsnio I dalies 5 punktu ir 3 dalies 5

punktu, Lietuvos Respublikos kraStovaizdZio politikos krydiq apra5o, patvirtinto Lietuvos

Respublikos vyriausyb€s nutarimu Nr. 1526 ,,Dei Lietuvos Respublikos kastovaizdLio politikos

krypdiq apraSo patvirtinimo", 19.3.3 punktu, Lietuvos kraitovaizdZio politikos igyvendinimo

priemoniq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2005 m. rugpj[dio 22 d' nutarimu Nr'

909 ,,Del Lietuvos Respublikos kraStovaizdZio politikos lgyvendinimo priemoniq patvirtinimo"'

3.5 punktu,
t v i r t i n u Lietuvos metq medZio atrankos konkurso nuostatus (pridedama)'

Aplinkos ministras Kgstutis Trediokas



PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2016m. geguZes 9 d. isalgrmuNr. D1-333

LIETUVOS METV nm,nzrO ATRANKOS KONKURSO NUOSTATAT

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos metq medZio
nuostatai) reglamentuoja konkurso
atrankos tvark4, atrankos kriterijus.

2. Konkurso tikslai:
2.1. iSrinkti Lietuvos metq

metq medZio konkurse;

atrankos konkurso (toliau - konkursas) nuostatai (toliau -

tikslus, informacijos sklaid4, paraiSkq teikimo ir kandidatq

d. iki birZelio 30 d.;
atranka ir informacijos apie dalyvius

medi (toliau - metq medis), kuris atstovaus Lietuvai Europos

2.2. identifikuoti Lietuvos vertingiausius medZius, pasiZymindius isp[dinga, unikalia
i5vaizda, turtinga istorija, kulttrine raida, svarba vietos bendruomeniq ir visos Lietuvos gyventojq
istorinei s4monei ir tapatumui;

2.3. skleisti informacij4 ir didinti s4moningum4 apie medZius kaip savitus kraitovaizdLio
elementus;

2.4. dalintis Ziniomis ir patirtimi, kaip metq medZiui suteikti profesionali4, veiksming4 ir
tiksling4 ilgalaikg prieZitrr4.

3. Konkurso organizatoriai - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir VSf Lietuvos
arboristikos centras.

II SKYRIUS
KOI\KTJRSO ORGANIZAVIMO EIGA IR INFORMACIJOS SKLAIDA

4. Konkursas organizuojamas nuo einamqjq metq geguZes 9 d. iki spalio l4 d.
5. Kvietimai dalyvauti konkurse i5siundiami savivaldyb€ms, vie5osioms bibliotekoms,

bendruomenems, nevyriausybinems organizacijoms, kuriq veikla susijusi su vietoves identiteto

i5saugojimu, kra5totyra, gamtosauga, darniu vystymusi. Informacija apie konkursq gali bfti

skelbiama Siq institucijq ir istaigq interneto svetainese.
6. Konkurs4 sudaro 2 etapai;
6.1. I etapas:
6.1.1. parai5kq teikimas - vykdoma nuo birZelio I
6.1.2. parai5kq vertinimas, konkurso dalyviq

parengimas - vykdoma nuo liepos I d. iki rugpjfidio 16 d-;
6.2.I1etapas:
6.2.1. konkurso dalyviq vie5inimas elektronineje erdveje - nuo rugpjfldio l6 d. iki spalio l0

d.;
6.2.2. visuomenes balsavimas uZ konkurso dalyvius - vykdoma nuo rugsejo 5 d. iki spalio

l0  d . ;
6.2.3. Lietuvos metq medZio paskelbimas - spalio 17 d.
7. Informacija apie konkursq vieSinama viso konkurso metu.
8. Konkurso organizatoriai uZtikrina" kad informacija apie konkurs4 (o tikslus, ai94,

paraiSkq teikimo s4lygas, medZiq atrankos rezultatus, nugaletoj4) bfltq pateikiama jq tinklalapiuose,

taip pat socialiniuose tinkluose, skelbiama ivairiuose leidiniuose.

9. Konkurso organizatoriai uZtikrina, kad jq svetainese visuomene elektroniniu b[du galetq

rinkti metq medi.



13.4. medZio fiziniai Parametrai:
13.4.1. apimtis (1,3 m aukStyje arba kamieno pagrinde;

vietoje, yra maZesne nei apimtis 1'3 m aukStyje, nurodomas

apimtis);

L

III SKYRIUS
PARATSKU TEIKIMO IR VERTINIMO TVARKA, KONKURSO DALWI\J ATRANKA

i0. paraiSk4 dalyvauti konkurse gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau - paraiskos

teikejai). Konkurse n.guti dalyvauti Rpllnkos ministerijos sudarytos atrankos vertinimo komisijos

(toliau - komisija) nariai ir jq atstovaujami juridiniai asmenys'
I 1. Parai5kos teikejas gali teikti tik vienq paraiSk4'
12. Parai5ka teikiama elektroniniu paStu info@'am'lt

Jak5to g. 419, LT-O1105 Vilnius.
1 3. ParaiSkoje pateikiama:
13.1. medZio riSis (ei Zinoma, veisl€, forma) ir vardaslpavadinimas (ei toks yra);

13.2. augimo vieta (savivaldybe, miestas, miestelis, kaimas' viensedis, gatvd' gretimybes) ir

augimo vietos koordinates (LKS ir/arba WGS formatu);

13.3. amZius (eigu Zinomas - tikslus arba apytikslis);

jei liemens apimtis siauriaustole
auk5tis, kuriame Yra maZiausia

13.4.2. auk5tis (tikslus arba apytikslis);
13.4.3. kiti fiziniai Parametrai;
13.5. i5skirtiniai biologiniai ir dendrologiniai bruoZai, medZio unikalumas, iSskirtinumas

aplinkoje;
ll.O. pagrindimas, kodel medis siulomas konkursui;

13.7.1-3 nuotraukos ir (ar) ne daugiau kaip 3 min. videomedLiaga. vaizdine medZiaga

pateikiama atskiromis elektroninemis byloiris, kuriq pavadinimas prasideda parai5kos teikejo

vardu;
13.8. istoriniai duomenys arba asmens/asmenq liudijimaVai, mitai,legendos;

13.9. iemes sklypo, kuriame auga medis, savininko, valdytojo ar nuomininko sutikimas

teikti medi vertinimui;
l3.l0.kit4parai5kosteikejonuomone'svarbiinformacija.
14. paraiskoje turi buti pateikti paraiskos teikejo kontaktiniai duomenys: vardas, pavarde,

adresas, el. paSto adresas, telefonas.
15. Paraiskos tekstine datis - ne daugiau kaip I 44 formato lapas, 12 Times New Roman

5dfil.
16. Meq mediio konkurso dalyviq atrank4 I etape vykdo Aplinkos ministerijos sudaryta ir

iki geguZes 22 d. patvrtinta komisija-- - 
L7. Komisij4 sudaro komisijos pirmininkas ir ne maZiau kaip 10 nariq:

17.1. konkurso organizatoriq atstovai (ne daugiau kaip 4);

17.2. visuomenini! gamtosauginiq organizacijq atstovai (ne daugiau kaip 3);

I 7.3. kra5to vaizAbio architektas;
I 7.4. etnografijos ar istorij os specialistas;
lT.5.fotografasir(ar)vaizduojamojomenospecialistas;
17.6. dendrologas ir (ar) arboristas;
I7.7. organiaiojant 

'tontcursa 
ne pirmus metus - ankstesniq metq konkurso laimetojr

arba paitu: Aplinkos ministerijai, A'

terminui, konkurs,

vertinimus lt

paraiSkos teikejas.
18 .Pas iba igus6 . l . l papunk ty jenu rody tampara i5kq te i k imo

organizatoriai siundL komisijos nariams paraiskq teikejq ryteikta 
medijiag4'

19. Komisijos nariai ne veliau kaip iki rugpiodio l0 d. rastu pateikia medziq

balq sistemoje su argumentais pagal priede pateiktus kritgljus
20. Konkun"o org*i-toriai-ne veliau kaip iki liepos 7 d. organizuoja komisijos posed

kuriame pagal komisijoi nariq pateiktus vertinimus i5renka ne daugiau kaip 12 medZiq, kuri

dalyvaus kitame konkurso etaPe.
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21. Atrinktq medZiq s4raSas paskelbiamas tinklalapiuose http://www.am.lt ir
http://www.arboristai.lt, socialiniuose tinkluose, leidiniuose.

22. Mefq medZio konkurso II etape konkurso organizatoriai :
22.1. apiinri I etape atrinktus medZius vietoje;
22.2. jei reikia patikslina ir papildo parai5koje pateikt4 informacij4;
22.3. DZrikrina, kad informacija apie medZio biologines savybes, augimo s4lygas, tvarkym4,

kulttring, istoring, simboling, ekologing ar kit4 medZio svarb4 ir i5skirtinumq pladiajai visuomenei
bttq pateikta suprantama, populiaria kalba;

22.4, pateikia savivaldybes turizmo informacijos centrams ir valstybiniq parkq direkcijoms
informacij4 apie atrinktus medZius.

23. Konkurso koordinatoriai konsultuoja II etapui atrinkq medZiq parai5kq teikejus, kaip
turi bDti parengta ir patikslinta vaizdine ir tekstine medfiaga, kad j4 konkurso organizatoriai gal€q
tinkamu formatu patalpinti savo tinklalapiuose, vie5inti Ziniasklaidoje, eksponuoti medZius
reprezentuojandiq fotografijq parod4 elektronineje erdveje.

IV SKYRIUS
METU MEDZIO RINKIMAI IR NUGALETOJO PASKELBIMAS

24. Metq medi renka visuomene organizatoriq intemetin€se svetainese.
25. Teisg balsuoti intemete 6.2.2 papu*tyje nurodytu laikotarpiu turi kiekvienas fizinis

asmuo, naudodamas savo elektroninio paito adres4.
26. Aplinkos ministerija6.2.3 papunktyje nurodyta data paskelbia metq medi.
27. Lietavos metq medZio paskelbimo ceremonija surengiama Aplinkos ministerijoje,

pasibaigus balsavimui, bet ne veliau kaip iki kalendoriniq metq pabaigos, pakviediant metq medZio
konkurso parai5kos teikejus, bendruomends atstovus, konkurse dalyvavusiq savivaldybiq atstovus.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisds, igytos konkurso metu, iskaitant autorines ir
kitas intelektin€s nuosavyb€s teises, yra organizatoriq nuosavybe.

29. Parai5kos teikejas garantuoja nuostoliq atlyginimE organizatoriams del bet kokiq
reikalavimq, kylandiq del autoriq teisiq, patentq, licencijq breZiniq, modeliq, Paslaugq (prekiq)
pavadinimq ar Paslaugq (prekiq) Zenklq naudojimo, iSskyrus atvejus, kai toks paieidimas atsiranda
del organizatoriaus kaltes.

30. ParaiSkos teikejas (-ai), pateikdamas (-i) medi konkursui, sutinka su Nuostatais ir

isipareigoja jq laikytis, suteikia Organizatoriui teisg pateikt4 med1iagE savo nuoZi0ra vie5ai skelbti
bei naudoti informaciniais. edukaciniais tikslais.



Lietuvos metq medZro
atrankos konkurso nuostatq
priedas

LIETWOS METV MEDZIO ATRANKOS KONKURSO VERTINIMO KRITERIJU
LENTELE

Vertinimo kriterijai

Med7io istoriios turtinsumas (sasaia su ivykiu, mitai' legendos)

Eil.
Nr.

1

2.

MedZio svarba toie vietoveie (istorine, estetin€, kra5tovaizdine)J .

MedZio reik$me bendruomenei (bendruomenes Sventds, kiti renginiai)4 .

Zym[s Zmones, susijg su medZio istorija

MedZio fiziniai parametrai

MedZio amZius

MedZio vizualinis rySYs su vietove

5 .

6.

7.

8 .



Adresatg s4ra5as

Lietuvos savivaldybiq asociacija
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