
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ

APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2022 m. gegužės    d. Nr.  LK-

Plungė

Posėdis įvyko 2022 m. gegužės 4 d., 13.00 val.

Posėdžio trukmė – 2 val.

Posėdžio pirmininkė – Roberta Jakumienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos

Vietos ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.

Komisijos nariai:

Kristina Petrulevičienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir

teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Česlovas Kerpauskas, Plungės rajono savivaldybės tarybos narys;

Robertas Šimkus, Plungės rajono savivaldybės administracijos Platelių seniūnijos seniūnas;

Remigijus Sriaupa, Platelių seniūnijos seniūnaitis;

Rūta Endrijauskienė, Plungės rajono Milašaičių kaimo bendruomenės „Sruoja“ pirmininkė;

Nerijus Ablingis, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių

valdybos Telšių aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas.

Dalyvavo – UAB „Žemaitijos keliai“ projektų vadovas Arimantas Šilinas.

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 devynių 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 UAB „Žemaitijos keliai“ 2022-04-22 prašymo leisti pašalinti 76

saugotinus medžius augančius valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3217 Gintališkė –

Medsėdžiai ruože nuo 2,671 iki 4,800 km darbų zonoje.

SVARSTYTA. UAB „Žemaitijos keliai“ 2022-04-22 prašymas leisti pašalinti 76 saugotinus

medžius augančius valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3217 Gintališkė – Medsėdžiai ruože nuo

2,671 iki 4,800 km darbų zonoje. Komisijos nariai vietoje įvertino želdinius, kurie atliekant kelio

kapitalinio remonto darbus patenka į kelio darbų zoną.

Pagal UAB „Žemaitijos keliai“ projektų vadovo Arimanto Šilino pateiktą informaciją

nustatytą, kad į kelio kapitalinio remonto darbų zoną patenką šie saugotini želdiniai, kuriuos

numatyta pašalinti (nurodomos medžių rūšys ir jų skersmuo cm matuojant 1,3 m aukštyje):

Eglė – 37, 32, 53 cm;

Maumedis – 38, 30, 44, 46 cm;

Beržas – 37, 39 (ant sklypo ribos, Komisija rekomenduoja išsaugoti);

Klevas – 62, 31, 54, 42, 90, 32, 65 cm;

Liepa – 43, 46  cm;

Gluosnis – 61, 55, 44, 30 cm;

Juodalksnis – 75, 36, 41, penkiakamienis – 7/21/16/37/35, trikamienis – 37/31/17,

trikamienis – 31/35/37, trikamienis – 34/42/31 cm;
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Uosis – 33, 50, 36, 95, 75 trikamienis – 45/45/33.

Komisija nustatė, kad 39 cm skersmens beržas auga ant sklypo ribos. Dėl beržo šalinimo

UAB „Žemaitijos keliai“ atsakingas atstovas turi gauti gretimo sklypo valdytojo suderinimą.

Komisija nustatė, kad dalis medžių, kurie valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3217

Gintališkė – Medsėdžiai ruože nuo 2,671 iki 4,800 km darbų zonoje numatyti kaip šalinami yra

nepriskiriami saugotiniems. Vadovaujantis Saugotinų medžių ir krūmų kriterijų, patvirtintų 2008 m.

kovo 12 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai

ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1101 redakcija) priedo 14.1. punktu, valstybinės reikšmės

krašto ir rajoninio kelio juostoje saugotini 30 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai,

skroblai, bukai, pušys, eglės, maumedžiai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai. Pažymima, kad dėl

nesaugotinų želdinių pašalinimo Komisijos sprendimas ir Leidimas kirsti, kitaip pašalinti iš augimo

vietos ar genėti nereikalingas. Nesaugotini medžiai, kurie atliekant kelio kapitalinio remonto darbus

patenka į kelio darbų zoną ir yra numatyti kaip šalinami į Komisijos posėdžio protokolą ir Leidimą

neįtraukiami.

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos (toliau – AAD)

atstovas informavo, kad nuomonė dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3217 Gintališkė –

Medsėdžiai ruože nuo 2,671 iki 4,800 km darbų zonoje numatytų pašalinti želdinių bus pateikta

raštu. AAD 2022-05-06 raštu Nr. (14.1)-AD5-8506 „Dėl UAB „Žemaitijos keliai“ prašymo leisti

pašalinti saugotinus medžius augančius valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3217 Gintališkė –

Medsėdžiai ruože nuo 2,671 iki 4,800 km darbų zonoje“ (pridedama) nurodė, kad neprieštarauja,

kad būtų kertami ar kitaip pašalinami saugotini želdiniai. AAD rekomendavo esant galimybei darbų

metu išsaugoti geros būklės, grėsmės eismo saugumui nekeliančius medžius. 

Pažymima, kad Komisijos narys – Remigijus Sriaupa vadovaudamasis Komisijos nuostatų

23.5 ir 23.6. punktais priėmė sprendimą savarankiškai susipažinęs su posėdžio medžiaga ir savo

pritarimą pateikė Platelių seniūnijos seniūnui.

Komisija vietoje įvertinusi saugotinus medžius, kuriuos numatyta šalinti įgyvendinant

valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3217 Gintališkė – Medsėdžiai ruože nuo 2,671 iki 4,800 km

įgyvendinant kapitalinio remonto darbų projektą bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos želdynų

įstatymo 13 straipsnio 3 d. 11 punkto nuostata, vienbalsiai pritarė saugotinų medžių pašalinimui

nekompensavus jų atkuriamosios vertės.

NUTARTA:

1. Leisti neatlygintinai šalinti saugotinus želdinius pagal Saugotinų medžių, kuriuos

numatyta šalinti įgyvendinant valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3217 Gintališkė –

Medsėdžiai ruože nuo 2,671 iki 4,800 km kapitalinio remonto darbus, sąrašą (pridedama),

vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 11 punktu (auga

teritorijose, kuri naudojama valstybinės reikšmės keliams eksploatuoti);

2. Dėl 39 cm skersmens beržo, kuris auga ant sklypo ribos rangovas turi gauti gretimo

sklypo valdytojo suderinimą iki medžio šalinimo darbų pradžios;

3. Informuoti UAB „Žemaitijos keliai“ atsakingą atstovą, kad nesaugotini medžiai, kurie

atliekant kelio kapitalinio remonto darbus patenka į kelio darbų zoną ir yra numatyti kaip šalinami į

Komisijos posėdžio protokolą ir Leidimą neįtraukiami;

4. Rekomenduoti UAB „Žemaitijos keliai“ esant galimybei darbų metu išsaugoti geros

būklės, grėsmės eismo saugumui nekeliančius medžius.

PRIDEDAMA:

1. Saugotinų medžių, kuriuos numatyta šalinti įgyvendinant valstybinės reikšmės rajoninio

kelio Nr. 3217 Gintališkė – Medsėdžiai ruože nuo 2,671 iki 4,800 km kapitalinio remonto darbus

sąrašas, 1 lapas;

2. AAD 2022-05-06 rašto Nr. (14.1)-AD5-8506 „Dėl Žemaitijos nacionalinio parko

direkcijos prašymo Nr. AG-185 „Dėl UAB „Žemaitijos keliai“ prašymo leisti pašalinti saugotinus

medžius augančius valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3217 Gintališkė – Medsėdžiai ruože nuo



2,671 iki 4,800 km darbų zonoje“ el. dokumento nuorašas, 2 lapai.

Protokolas pasirašytas elektroniniais parašais.



Plungės rajono savivaldybės

Želdynų ir želdinių apsaugos,

priežiūros ir tvarkymo

komisijos protokolo 

1 priedas

Saugotinų medžių, kuriuos numatyta šalinti įgyvendinant valstybinės reikšmės

rajoninio kelio Nr. 3217 Gintališkė – Medsėdžiai ruože nuo 2,671 iki 4,800 km kapitalinio

remonto darbus sąrašas

Eglė – 37, 32, 53 cm;

Maumedis – 38, 30, 44, 46 cm;

Beržas – 37, 39 (ant sklypo ribos, Komisija rekomenduoja išsaugoti);

Klevas – 62, 31, 54, 42, 90, 32, 65 cm;

Liepa – 43, 46  cm;

Gluosnis – 61, 55, 44, 30 cm;

Juodalksnis – 75, 36, 41, penkiakamienis – 7/21/16/37/35, trikamienis – 37/31/17,

trikamienis – 31/35/37, trikamienis – 34/42/31 cm;

Uosis – 33, 50, 36, 95, 75 trikamienis – 45/45/33.



APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

ŠIAULIŲ VALDYBA
Biudžetinė įstaiga, Smolensko g. 15,  03201 Vilnius,

tel. (8 5) 216 3385, el. p. info@aad.am.lt, http://www.aad.lrv.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304766622

Valdybos kontaktiniai duomenys: M. K. Čiurlionio g. 3, 76303 Šiauliai, tel. 8 (41) 596 404, el. paštas: siauliu.valdyba@aad.am.lt

P l u n g ė s   r a j o n o   s a v i v a l d y b ė s 

Ž e l d y n ų   i r   ž e l d i n i ų   a p s a u g o s ,   p r i e ž i ū r o s   i r 

t v a r k y m o   k o m i s i j a i 

e l .   p .   savivaldybe@plunge.lt

2022-05- N r . (14.1)-AD5-

Į N r . 

DĖL UAB „ŽEMAITIJOS KELIAI“ PRAŠYMO LEISTI PAŠALINTI SAUGOTINUS

MEDŽIUS AUGANČIUS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 3217

GINTALIŠKĖ – MEDSĖDŽIAI RUOŽE NUO 2,671 IKI 4,800 KM DARBŲ ZONOJE 

Aplinkos Apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdyba neprieštarauja,

kad būtų kertami ar kitaip pašalinami saugotini želdiniai augantys valstybinės reikšmės rajoninio

kelio Nr. 3217 Gintališkė – Medsėdžiai ruožo nuo 2,671 iki 4,800 km darbų zonoje. Esant

galimybei darbų metu siūlome išsaugoti geros būklės, grėsmės eismo saugumui nekeliančius

medžius. 

Informuojame, kad šį sprendimą turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai

(Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Regionų apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo

šio atsakymo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 29

straipsnio nustatyta tvarka.

Valdybos viršininkas                                                                                          Almantas Gajauskas

Nerijus Ablingis tel. 8 611 19295, el. p. nerijus.ablingis@aad.am.lt
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