PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. liepos 31 d.
įsakymu Nr. D-392
ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos (toliau – Komisija) nuostatai
nustato Komisijos funkcijas, teises, Komisijos sudarymo, jos darbo organizavimo tvarką.
2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, Plungės rajono
savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintomis Plungės rajono želdynų ir želdinių apsaugos
taisyklėmis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais,
reglamentuojančiais želdinių priežiūrą.
3. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo principu,
asmenine Komisijos narių atsakomybe už jos kompetencijai priskiriamų klausimų svarstymą ir
sprendimų priėmimo nešališkumu.
II SKYRIUS
KOMISIJOS FUNKCIJOS
4. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, susijusius su želdinių apsauga,
tvarkymu, priežiūra, kirtimu.
5. Įvertina prašomų kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinų medžių ir krūmų
būklę vietoje.
6. Teikia pasiūlymus ir išvadas dėl leidimų saugotiniems medžiams ir krūmams kirsti,
persodinti ar kitaip pašalinti, genėjimo darbams (toliau – Leidimas) Plungės rajone ne miškų ūkio
paskirties žemėje, išdavimo.
7. Nustato želdinių atkuriamąją vertę. Želdinių atkuriamoji vertė nustatoma vadovaujantis
aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės
įkainių patvirtinimo“.
8. Prireikus, pasitelkia atitinkamos srities specialistą (-us), kuris atlieka želdinių būklės
ekspertizę ir gautas ekspertizės išvadas pateikia suinteresuotiems asmenims. Želdinių būklės
ekspertizė atliekama vadovaujantis aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 673 „Dėl
Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis.
III SKYRIUS
KOMISIJOS SUDARYMAS, JOS DARBO ORGANIZAVIMAS
9. Komisija sudaroma ir tvirtinama Plungės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu.
10. Į Komisijos sudėtį įtraukiami ir Komisijos veikloje neatlygintinai dalyvauti kviečiami:
10.1. Savivaldybės specialistai, atsakingi už želdinių priežiūrą, kraštotvarką ir teritorijų
planavimą, vietos seniūnijų seniūnai;
10.2. želdynų bei želdinių apsauga suinteresuotų nevyriausybinių organizacijų ir vietos
bendruomenių atstovai, kai saugotini medžiai ir krūmai auga valstybinėje ir savivaldybių žemėje.
10.3. saugomos teritorijos direkcijos atstovas – kai saugotini medžiai ir krūmai auga
saugomos teritorijos direkcijos administruojamoje ir jai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
direktoriaus įsakymu priskirtose rezervatinėse apyrubėse, valstybiniuose draustiniuose, paveldo

objektuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose ir Europos
ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose;
10.4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio skyriaus
atstovas – kai saugotini medžiai ir krūmai auga nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir kai
jie yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės;
10.5. Lietuvos transporto saugos administracijos regioninio padalinio atstovas – kai
saugotini medžiai ir krūmai auga valstybinės reikšmės kelio juostoje ir valstybinės reikšmės kelio
apsaugos zonoje;
10.6. projekto vadovas arba jo įgaliotas asmuo – kai saugotini medžiai ir krūmai auga
objektuose, kuriems yra parengti atskirųjų ir priklausomųjų želdynų tvarkymo ir kūrimo projektai;
10.7. SĮ „Plungės būstas“ atstovas, kai saugotini medžiai ir krūmai auga savivaldybės
įmonės „Plungės būstas“ administruojamų gyvenamųjų namų žemės sklypo teritorijoje.
11. Komisijos posėdžiai esant poreikiui vyksta ne rečiau kaip kartą per mėnesį, o esant
skubiems ar avariniams atvejams – per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos. Pagal
Komisijos sekretoriaus surinktą informaciją ir gautus pareiškėjų prašymus Komisija vyksta į vietą
apžiūrėti numatomų kirsti, persodinti, genėti ar kitaip pertvarkyti želdinių. Saugotinų medžių ir
krūmų būklę vertinant vietoje turi dalyvauti želdynų ir želdinių savininkas (valdytojas) ar jo
įgaliotas asmuo.
12. Komisijos pirmininkas:
12.1. yra atsakingas už Komisijos darbo organizavimą;
12.2. telefonu arba elektroniniu paštu informuoja ir sukviečia Komisijos narius, o prireikus
– kitus atitinkamų sričių specialistus;
12.3. esant neaiškiai argumentacijai, didelės apimties želdinių pertvarkymui gali prašyti
papildomos informacijos iš želdynų ir želdinių savininko (valdytojo).
12.4. Komisijos siūlymu apskaičiuoja numatytų kirsti saugotinų medžių ir krūmų
atkuriamąją vertę.
13. Komisijos sekretorius:
13.1. informuoja Komisijos pirmininką apie vietos seniūnijoje gautus prašymus dėl
leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams,
kuriems privaloma gauti Komisijos išvadą;
13.2. į apžiūras vietoje pakviečia dalyvauti žemės ar želdynų ir želdinių savininkus
(valdytojus) ar jų įgaliotus asmenis;
13.3. numatytus kirsti želdinius pažymi dažais: kirsti – raudonai, persodinti – geltonai;
13.4. nufotografuoja vertinamus želdinius;
13.5. parengia Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos posėdžio protokolą
(toliau – Protokolas): nurodo datą, protokolo eilės numerį, Komisijos darbe dalyvavusių asmenų
pavardes, svarstytus klausimus, priimtus nutarimus, želdinių atkuriamąją vertę, prideda vertintų
želdinių nuotraukas. Protokolą su Komisijos narių parašais įkelia į dokumentų valdymo sistemą
„kontora“.
13.6. raštu informuoja asmenį, prašantį kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti
saugotinus medžius ir krūmus apie Komisijos priimtą sprendimą, nurodo želdinių atkuriamąją vertę
ir Savivaldybės administracijos sąskaitą, į kurią atkuriamoji vertė turi būti sumokėta.
13.7. išsiaiškina, ar asmuo, kuriam turi būti išduotas Leidimas, sumokėjo želdinių
atkuriamąją vertę ir informuoja seniūną dėl Leidimo išdavimo.
14. Komisijos narys turi teisę:
14.1. dalyvauti rengiant ir svarstant Komisijos klausimus, balsuoti svarstomais klausimais;
14.2. siūlyti kviesti dalyvauti Komisijos darbe reikalingus asmenis;
14.3. susipažinti su prašymais, prie jų pridedamais priedais (detaliaisiais planais,
techniniais projektais, apželdinimo projektais ar schemomis);
14.4. pareikšti pastabas ir teikti pasiūlymus pasirašant protokolą.
15. Komisijos pirmininko pavaduotojas pavaduoja išvykusį ar susirgusį, ar dėl kitos
priežasties laikinai negalintį eiti pareigų Komisijos pirmininką.

16. Komisija teisėta, jeigu dalyvauja ne mažiau kaip pusė narių. Komisijos nariai
sprendimą svarstomu klausimu priima atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. Balsuojant
kiekvienas Komisijos narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos
pirmininko balsas.
17. Komisijos narys negali balsuoti svarstomu klausimu, jeigu jis yra asmeniškai
suinteresuotas dėl Komisijos sprendimo rezultatų ir priimtas rekomendacinio pobūdžio pasiūlymas
gali suteikti jam materialinę ar kitokią asmeninę naudą. Atsiradus tokioms aplinkybėms, jis privalo
apie tai informuoti Komisijos narius ir nusišalinti nuo klausimo svarstymo.
18. Komisijos pasiūlymai ir išvados dėl Leidimų išdavimo fiksuojami protokole.
19. Atsižvelgdamas į protokolą, vietos seniūnijos seniūnas išrašo leidimą, prireikus
prideda priedą (nuotrauką, kurioje pažymėti kertami, persodinami, genimi ar kitaip pašalinami
želdiniai). Dokumentai registruojami pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
20. Vietos seniūnijos seniūnas leidimą suderina su:
20.1. saugomos teritorijos direkcija, kai saugotini medžiai ir krūmai auga saugomos
teritorijos direkcijos administruojamose ir jai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus
įsakymu priskirtose rezervatinėse apyrubėse, valstybiniuose draustiniuose, paveldo objektuose,
biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose ir Europos ekologinio tinklo
„Natura 2000“ teritorijose ir jos atstovas nedalyvavo Komisijos posėdyje dėl konkrečiu Leidimu
numatomų leisti pašalinti medžių;
20.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniu skyriumi, jei
saugotini medžiai ir krūmai auga nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir yra kultūros paveldo
objektų ar vietovių vertingosios savybės, ir jeigu skyriaus atstovas nedalyvavo Komisijos posėdyje
dėl konkrečiu Leidimu numatomų leisti pašalinti medžių.
21. Jei Komisijos sprendimas yra neigiamas, atsižvelgdamas į protokolą, vietos seniūnijos
seniūnas arba Komisijos sekretorius parengia pareiškėjui motyvuotą atsakymą.
IV SKYRIUS
KOMISIJOS TEISĖS
22. Komisija, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, turi teisę:
22.1. gauti iš vietos savivaldos institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų informaciją ir
siūlymus Komisijos kompetencijos klausimais;
22.2. kviestis Komisijos darbe dalyvauti kitus specialistus ir ekspertus, galinčius pateikti
išvadas svarstomais klausimais;
22.3. išklausyti suinteresuotus asmenis svarstomais klausimais;
22.4. teikti rekomendacinio pobūdžio siūlymus Plungės rajono savivaldybės tarybai,
Administracijos direktoriui dėl jų priimtų sprendimų.
V SKYRIUS
KOMISIJOS SPRENDIMŲ APSKUNDIMO TVARKA
23. Komisijos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų
teisės aktų nustatyta tvarka.
__________________________

