
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ

APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2022 m. rugpjūčio 12 d. Nr.  LK-211

Plungė

Posėdis įvyko 2022 m. rugpjūčio 5 d., 14.00 val.

Posėdžio trukmė – 1 val.

Posėdžio pirmininkė – Roberta Jakumienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos

Vietos ūkio skyriaus vyriausioji specialistė;

Posėdžio sekretorė – Dangirutė Jurkuvienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos

Plungės miesto seniūnijos seniūnė;

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 vyriausioji specialistė;

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

Posėdyje dalyvavo:

Sonata Serapinienė, Plungės miesto seniūnijos specialistė;

Violeta Einikienė, Plungės lopšelio – darželio „Nykštukas“ direktorė.

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 penki Komisijos nariai iš aštuonių 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 lopšelio – darželio „Nykštukas“ 2022-06-29 prašymo Nr.

AG-3800 dėl lopšelio – darželio sklype, esančiame adresu Telšių g. 27 A, Plungėje, saugotinų

medžių, augančių šalia pastato, pašalinimo ir genėjimo.

SVARSTYTA. Plungės lopšelio – darželio „Nykštukas“ 2022-06-29 prašymas Nr. AG-3800

dėl lopšelio – darželio sklype, esančiame adresu Telšių g. 27 A, Plungėje, saugotinų medžių,

augančių šalia pastato, pašalinimo ir genėjimo. (toliau – Prašymas). Prašyme nurodyta, kad medžius

norima pašalinti ir genėti, nes medžiai teršia ir gadina darželio pastato stogą bei, kad lūždamos

medžio šakos jau pažeidė stogo dangą ir sugadino parapetą. Prašyme nurodyta, kad medžių šakos

svyrą į kaimyninį sklypą ir kelią grėsmę. Taip pat prie Prašymo pridėtas Plungės rajono

savivaldybės administracijos 2022 m. balandžio 14 d. statinio techninės priežiūros patikrinimo aktas

Nr. STP-18, kuriame pateikta pastaba, kad medžiai augantys šalia darželio pastato teršia ir gadina

pastato stogą.

Komisijos nariai medžių būklę įvertino vietoje. Pažymima, kad Komisijos narės – Kristina

Petrulevičienė ir Laura Baumilė, vadovaujantis Komisijos nuostatų 23.5 ir 23.6. punktais, atliko

želdinių apžiūrą savarankiškai.

Komisijos posėdžio metu Plungės lopšelio – darželio „Nykštukas“ direktorė Violeta

Einikienė informavo, kad gretimo sklypo (S. Nėries g. 26 A) savininkas žodžiu kreipėsi dėl lopšelio
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– darželio teritorijoje augančių medžių keliamos grėsmės jo turtui.

Posėdžio metu vizualiai buvo įvertinti lopšelio - darželio teritorijoje augantys saugotini

želdiniai. Nustatyta, kad saugotini želdiniai yra vertingi ir geros būklės bei neatitinka Lietuvos

Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nustatytų atvejų, kai saugotinus želdinius būtų

galima pašalinti neskaičiuojant atkuriamosios vertės kompensacijos. Nustatyta, kad saugotinų

medžių lajos yra tankios, tai būtų galima atlikti medžiu genėjimą retinant jų lają.

Komisija pritarė šių 16 saugotinų medžių genėjimui retinant jų lają:

Liepa (52 cm skersmens)

Liepa (57 cm skersmens)

Liepa (62  cm skersmens)

Liepa (44 cm skersmens)

Klevas (45 cm skersmens)

Liepa (51 cm skersmens)

Liepa (67  cm skersmens)

Liepa (58  cm skersmens)

Liepa (57  cm skersmens)

Liepa (68 cm skersmens)

Liepa (61cm skersmens)

Liepa (58 cm skersmens)

Lopšelio darželio teritorijoje sklypo pakraštyje palei S. Nėries g.:

Liepa (52 cm skersmens)

Liepa (56 cm skersmens)

Liepa (56 cm skersmens)

Liepa (57 cm skersmens)

Pažymima, kad Saugotinų medžių genėjimo darbus gali atlikti tik Lietuvos Respublikos

želdynų įstatymo 21 straipsnyje nustatytą kvalifikaciją turintys asmenys.

Komisija nusprendė kreiptis į nepriklausomą želdynų ir želdinių ekspertą dėl liepos (52 cm

skersmens), kuri auga šalia gretimo sklypo (S. Nėries g. 26 A) bei dėl liepos (67 cm skersmens),

kuri auga arti lopšelio - darželio pastato, dėl medžių būklės įvertinimo ir ekspertizės ataskaitos

parengimo. Komisija galutinį sprendimą dėl šių dviejų liepų pašalinimo priims, kai bus parengta

ekspertizės ataskaita.

NUTARTA:

1. Leisti genėti retinant jų lają šiuos saugotinus medžius: liepa (52 cm skersmens), liepa (57

cm skersmens), liepa (62 cm skersmens), liepa (44 cm skersmens), klevas (45 cm skersmens), liepa

(51 cm skersmens), liepa (67 cm skersmens), liepa (58 cm skersmens), liepa (57 cm skersmens),

liepa (68 cm skersmens), liepa (61cm skersmens), liepa (58 cm skersmens), liepa (52 cm

skersmens), liepa (56 cm skersmens), liepa (56 cm skersmens), liepa (57 cm skersmens). Saugotinų

medžių genėjimo darbus gali atlikti tik Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 21 straipsnyje

nustatytą kvalifikaciją turintys asmenys.

2. Kreiptis į nepriklausomą želdynų ir želdinių ekspertą dėl liepos (52 cm skersmens), kuri

auga šalia gretimo sklypo (S. Nėries g. 26 A) bei dėl liepos (67 cm skersmens), kuri auga arti

lopšelio - darželio pastato, dėl medžių būklės įvertinimo ir ekspertizės ataskaitos parengimo.

Atsakinga Roberta Jakumienė.

3. Pakartotinai svarstyti Prašymą ir priimti sprendimą dėl 52 ir 67 cm skersmens liepų

pašalinimo, kai bus parengta medžių ekspertizės ataskaita;

4. Su Komisijos sprendimu supažindinti Plungės lopšelio darželio direktorę. Atsakinga

Sonata Serapinienė.

Protokolas pasirašytas kvalifikuotais elektroniniais parašais.
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