
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ

APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2022 m.                     d. Nr.  LK-

Plungė

Posėdis įvyko 2022 m. vasario 18 d., 14.00 val.

Posėdžio trukmė – 1 val.

Posėdžio pirmininkė – Roberta Jakumienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos

Vietos ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.

Komisijos nariai:

Laura Baumilė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų

planavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Liudas Gricius, Plungės rajono savivaldybės administracijos Žemaičių Kalvarijos seniūnijos

seniūnas;

Zigmas Mačernis, Žemaičių Kalvarijos seniūnijos seniūnaitis;

Daiva Abrutė, ekologijos klubo „Liepija“ narė (deleguota ekologijos klubo „Liepija“ 2022-

02-11 raštu Nr. 2);

Ramūnas Lydis, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos direktorius;

Loreta Barysienė, Kultūros paveldo departamento Telšių - Tauragės teritorinio skyriaus

vyriausioji specialistė;

PASTABA. Plungės rajono savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir

tvarkymo komisija (toliau – Komisija) sudaryta ir jos Nuostatai patvirtinti Plungės rajono

savivaldybės tarybos 2021-12-27 sprendimu Nr. T1-335 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Želdynų

ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.

Komisijos posėdyje dalyvavo septyni Komisijos nariai iš dešimties turėjusių dalyvauti. Komisijos

nuostatų 21 punkte nustatyta, kad Komisijos posėdžiai teisėti, jeigu dalyvauja ne mažiau kaip pusė

narių. Pažymima, kad posėdyje dalyvavo pakankamas Komisijos narių skaičius.

DARBOTVARKĖ. Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos Žemaičių Kalvarijos

seniūnijos 2022-01-31 Komisijos pirmininkei elektroniniu paštu pateikto prašymo įvertinti 10 vnt.

uosių augančių šalia gyvenamos sodybos, esančios adresu Sedos g. 7, Žemaičių Kalvarijos mstl.

SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės administracijos Žemaičių Kalvarijos seniūnijos

2022-01-31 Komisijos pirmininkei elektroniniu paštu pateiktas prašymas įvertinti 10 vnt. uosių

augančių šalia gyvenamos sodybos, esančios adresu Sedos g. 7, Žemaičių Kalvarijos mstl. Komisija

medžių būklę vertino vietoje. 

Nustatyta, kad aštuoni uosiai, kurie auga laisvoje valstybinėje žemėje yra stačiame šlaite,

pasvirę link šalia esančios sodybos bei yra prastos būklės, pažeisti puvinio ir keliantys pavojų šalia

esančios sodybos gyventojams ir jų turtui. Komisijos nariai vienbalsiai priėmė sprendimą leisti

neatlygintinai pašalinti aštuonis blogos būklės, pavojų keliančius uosius, vadovaujantis Lietuvos

Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu.

Komisija nustatė, kad du uosiai, kurie auga šlaito apačioje, taip pat laisvoje valstybinėje

žemėje, šalia Sedos g. 7 sklypo, yra geros būklės. Komisija nustatė, kad nėra pagrindo leisti šalinti

neatlygintinai du geros būklės uosius ir vienbalsiai nepritarė jų pašalinimui.

Elektroninio dokumento nuorašas



Pažymima, kad Komisijos narė – Loreta Barysienė, vadovaudamiesi Komisijos nuostatų

23.5 ir 23.6. punktais, priėmė sprendimą savarankiškai ir savo pritarimą pateikė Komisijos

pirmininkei elektroniniu paštu.

NUTARTA:

1. Leisti neatlygintinai šalinti aštuonis pavojingus, blogos būklės uosius augančius laisvoje

valstybinėje žemėje, šlaito viršuje, šalia Sedos g. 7 sklypo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos

želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu.

2. Neleisti neatlygintinai šalinti dviejų uosių, kurie auga laisvoje valstybinėje žemėje, šlaito

apačioje, šalia Sedos g. 7 sklypo, nes uosiai yra geros būklės ir neatitinka Lietuvos Respublikos

želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nustatytų atvejų, kai želdinių atkuriamosios vertės

kompensacija neskaičiuojama.

3. Nustatyti, kad draudžiama kirsti, kitaip iš augimo vietos pašalinti ar intensyviai genėti

saugotinus medžius nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos

želdynų įstatymo 14 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

Protokolas pasirašytas elektroniniais parašais.
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