
 

  

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ 

APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 
 

2022 m. liepos 14 d. Nr.  LK-186 

Plungė 

 

Posėdis įvyko 2022 m. liepos 1 d., 14.00 val. 

Posėdţio trukmė – 2 val. 

Posėdţio 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; 

Laura Baumilė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų 

planavimo skyriaus vyr. specialistė; 

Marija Krūminienė, Babrungo seniūnijos vyresnioji specialistė (pavaduojanti Babrungo 

seniūnijos seniūnę) 

Česlovas Kerpauskas, Plungės rajono savivaldybės tarybos narys; 

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. 

Jurgita Gaučytė, Plungės miesto seniūnaitė. 

 

Dalyvavo: 

Sonata Serapinienė, Plungės miesto seniūnijos specialistė. 

 

PASTABA. Plungės rajono savivaldybės Ţeldynų ir ţeldinių apsaugos, prieţiūros 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 Ţeldynų 

ir ţeldinių apsaugos, prieţiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 

Komisijos posėdyje dalyvavo aštuoni Komisijos nariai iš devynių turėjusių dalyvauti.  Komisijos 

nuostatų 21 punkte nustatyta, kad Komisijos posėdţiai teisėti, jeigu dalyvauja ne maţiau kaip pusė 

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

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl pilietės V. L. pateikto prašymo dėl kapinėse, esančiose adresu Jovaišiškės k., Berţų g. 

23, Babrungo sen., augančių liepų pašalinimo. 

2. Dėl Plungės miesto seniūnijos prašymo dėl kapinėse, esančiose adresu Jovaišiškės k., 

Berţų g. 23, Babrungo sen., augančių eglių pašalinimo. 

3. Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos prašymo dėl eglių, augančių ţemės 

sklype esančiame adresu Mendeno g. 1 C, Plungėje, pašalinimo. 

 

1. SVARSTYTA. Pilietės V. L. pateiktas prašymas dėl kapinėse, esančiose adresu 

Jovaišiškės k., Berţų g. 23, Babrungo sen., augančių liepų pašalinimo. Komisija medţių būklę 

vizualiai vertino vietoje. Vertinimo metu nustatyta, kad kapinėse vienoje alėjoje augančių liepų 

būklė yra gera. Komisija neuţfiksavo, kad liepos ardytų paminklus ar antkapius. Kapinėse 

augančios liepos neatitinka Lietuvos Respublikos ţeldynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nustatytų 

atvejų, kai ţeldinių atkuriamosios vertės kompensacija gali būti neskaičiuojama. Saugotinus 

medţius būtų galima pašalinti tik sumokėjus jų atkuriamąją vertę. Komisija nenustatė būtinybės 



pašalinti saugotinas liepas. Komisija vienbalsiai priėmė sprendimą nepritarti kapinėse augančių 

geros būklės liepų pašalinimui. Komisija pasiūlė neintensyviai pagenėti liepas retinant lają.  

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

atstovas informavo, kad nuomonė dėl ţeldinių pašalinimo bus pateikta raštu. AAD 2022-07-07 raštu 

Nr. (14.1)-AD5-12881 „Dėl V. L. ir Plungės miesto seniūnijos prašymų pašalinti saugotinus 

ţeldinius Berţų g. 23, Jovaišiškės k., Plungės r. esančiose kapinėse bei ţemės sklype Mendeno g. 

1c, Plungėje“ (pridedama) nurodė, kad nepritaria saugotinų liepų pašalinimui. 

Komisija uţfiksavo, kad Jovaišiškės kapinėse augantys medţiai yra fiziškai ţalojami 

(uţfiksuotos kamiene išgręţtos skylės). Komisija Plungės miesto seniūnijai rekomenduoja kapinėse 

pakabinti informacinę lentelę, kurioje būtų nurodyta, kad uţ medţių ţalojimą taikoma 

administracinė atsakomybė. 

NUTARTA:  

1. Nepritarti Jovaišiškės k., Berţų g. 23, Babrungo sen., augančių liepų pašalinimui; 

2. Rekomenduoti Plungės miesto seniūnijai neintensyviai pagenėti liepas retinant lają; 

3. Rekomenduoti Plungės miesto seniūnijai, kad kapinėse pakabintų informacinę lentelę, 

kurioje būtų nurodyta, kad medţių ţalojimą taikoma administracinė atsakomybė. 

 

2. SVARSTYTA. Plungės miesto seniūnijos prašymas dėl kapinėse, esančiose adresu 

Jovaišiškės k., Berţų g. 23, Babrungo sen., augančių eglių pašalinimo. Komisija eglių būklę 

vizualiai vertino vietoje. Vertinimo metu nustatyta, kad eglės, kurios yra suaugusios į vieną eilę yra 

geros būklės. Eglės auga pagal kapinių sklypo ribą ir neuţfiksuota, kad jos ardytų paminklus ar 

antkapius. Kapinėse augančios eglės neatitinka Lietuvos Respublikos ţeldynų įstatymo 13 straipsnio 

3 dalyje nustatytų atvejų, kai ţeldinių atkuriamosios vertės kompensacija gali būti neskaičiuojama. 

Saugotinus medţius būtų galima pašalinti tik sumokėjus jų atkuriamąją vertę. Komisija nenustatė 

būtinybės pašalinti saugotinas egles. Komisija vienbalsiai priėmė sprendimą nepritarti kapinėse 

augančių eglių pašalinimui. Komisija pasiūlė stebėti eglių būklę ir jei ji pasikeistų, tai kreiptis dėl 

pakartotinio įvertinimo. 

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

atstovas informavo, kad nuomonė ţeldinių pašalinimo bus pateikta raštu. AAD 2022-07-07 raštu Nr. 

(14.1)-AD5-12881 „Dėl V. L.  ir Plungės miesto seniūnijos prašymų pašalinti saugotinus ţeldinius 

Berţų g. 23, Jovaišiškės k., Plungės r. esančiose kapinėse bei ţemės sklype Mendeno g. 1c, 

Plungėje“ nurodė, kad nepritaria saugotinų eglių pašalinimui. 

NUTARTA: 

1. Nepritarti Jovaišiškės k., Berţų g. 23, Babrungo sen., augančių eglių pašalinimui; 

2. Rekomenduoti Plungės miesto seniūnijai stebėti eglių būklę ir uţfiksavus pasikeitimui 

kreiptis į Komisiją dėl pakartotinio įvertinimo. 

 

3.  SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės administracijos prašymas dėl eglių, 

augančių ţemės sklype esančiame adresu Mendeno g. 1 C, Plungėje, pašalinimo. Komisija eglių 

būklę vertino vietoje. Atlikus eglių kamieno skersmens (1,3 m.) aukštyje matavimus uţfiksuota, kad 

sklype auga: 

 Nesaugotinų eglių 17 vnt., kurių skersmenys: 7, 9, 8, 6, 10, 7, 9, 4, 6, 6, 7, 5, 11, 11, 11,  6, 

6 centimetrai; 

Saugotinų eglių 27 vnt., kurių skersmenys: 22, 12, 14, 17, 27, 18, 22, 41, 22, 21, 24, 19, 22, 

30, 17, 13, 21, 12, 15, 12, 19, 13, 16, 21, 13, 13, 18 centimetrai.  

 Vadovaujantis Saugotinų medţių ir krūmų kriterijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodţio 22 d. nutarimo 

Nr. 1101 redakcija) priedo 5 punktu, maţesnio kaip 12 cm skersmens eglės nepriskiriamos 

saugotinoms, didesnio kaip 12 cm skersmens eglės priskiriamos saugotinoms. 

Pašalinus nesaugotinas egles liktų pavienių eglių grupės, kurių būklė bloga. Ţaliuoja maţiau 

kaip 50 proc. lajos - eglių šakos nudţiūvusios, nes medţiai suaugę į gyvatvorę nustelbė vienas kitą. 

Taip pat uţfiksuota, kad šalia eglių eilės pravestos komunikacijos (greta eglių gyvatvorės praeina 

šilumos tinklų trasa).  



Komisija vienbalsiai pritarė eglių gyvatvorės bei greta augančios vienos 16 cm skersmens 

blogos būklės eglės pašalinimui neskaičiuojant ţeldinių atkuriamosios vertės kompensacijos, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos ţeldynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 ir 9 punktais (blogos 

būklės bei auga tinklų apsaugos zonoje). 

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

atstovas informavo, kad nuomonė dėl ţeldinių pašalinimo bus pateikta raštu. AAD 2022-07-07 raštu 

Nr. (14.1)-AD5-12881 „Dėl V. L.  ir Plungės miesto seniūnijos prašymų pašalinti saugotinus 

ţeldinius Berţų g. 23, Jovaišiškės k., Plungės r. esančiose kapinėse bei ţemės sklype Mendeno g. 

1c, Plungėje“ pritarė, kad neatlygintinai kertami gali būti visuomeninės paskirties ţemės sklype 

adresu Mendeno g. 1C, Plungė augantys saugotini ţeldiniai, kurie paţeisti stiebo ir šaknų puvinio, 

vabzdţių kenkėjų ar grybinių ligų, taip pat saugotini ţeldiniai augantys apsaugos zonose, kai tai 

nesuderinama su šioms apsaugos zonoms Lietuvos Respublikos Specialiųjų ţemės naudojimo 

sąlygų įstatyme nustatytais apribojimais. 

NUTARTA. Leisti neatlygintinai pašalinti ţemės sklype esančiame adresu Mendeno g. 1 C 

augančias dvidešimt septynias egles, kurių skersmenys matuojant 1,3 m. aukštyje 22, 12, 14, 17, 27, 

18, 22, 41, 22, 21, 24, 19, 22, 30, 17, 13, 21, 12, 15, 12, 19, 13, 16, 21, 13, 13, 18 centimetrai, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos ţeldynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 ir 9 punktais 

 

PRIDEDAMA. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių 

valdybos 2022-07-07 raštas Nr. (14.1)-AD5-12881 „Dėl V. L. ir Plungės miesto seniūnijos prašymų 

pašalinti saugotinus ţeldinius Berţų g. 23, Jovaišiškės k., Plungės r. esančiose kapinėse bei ţemės 

sklype Mendeno g. 1c, Plungėje“, 1 lapas. 

 

 

Protokolas pasirašytas elektroniniais parašais. 

 


