
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ

APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2022 m. spalio 3 d. Nr.  LK-252

Plungė

Posėdis įvyko 2022 m. rugsėjo 21 d., 14.30 val.

Posėdžio trukmė – 30 min.

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;

Laura Baumilė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų

planavimo skyriaus vyr. specialistė;

Česlovas Kerpauskas, Plungės rajono savivaldybės tarybos narys;

Martynas Stančikas, Žlibinų seniūnijos seniūnas;

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

Dalyvavo:

Donatas Žukauskas, Žlibinų Švč. Mergelės, Krikščionių pagalbos parapijos administratorius

Kunigas.

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 šeši 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 Žlibinų seniūnijos 2021-11-08 prašymo Nr. A20-2418 dėl

Kantaučių bažnyčios teritorijoje (sklypo unikalus Nr. 4400-1584-2041) adresu: Plungės g. 21,

Kantaučių k. Žlibinų sen. Plungės r. sav. bažnyčios šventoriuje augančių medžių pašalinimo pagal

parengtą ekspertizės ataskaitą (ekspertizė atlikta 13 vnt. medžių).

SVARSTYTA. Sprendimo priėmimas dėl medžių, augančių Kantaučių k. Žlibinų sen.

Plungės r. sav. bažnyčios šventoriuje pašalinimo pagal parengtą ekspertizės ataskaitą.

2022 m. gegužės 4 d. Komisija pagal 2021-11-08 pateiktą Žlibinų seniūnijos prašymą Nr.

A20-2418 vertino medžius augančius Plungės g. 21, Kantaučių k. Žlibinų sen. Plungės r. sav.

bažnyčios šventoriuje. Komisija nusprendė kreiptis į Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupę dėl

detalaus medžių būklės įvertinimo ir ekspertizės ataskaitos parengimo. Komisija nutarė, kad galutinį

sprendimą dėl brandžių ir vertingų medžių, kurie auga Kantaučių bažnyčios teritorijoje, pašalinimo

priims, kai bus parengta arboristinio vertinimo ekspertizės ataskaita. (2022-05-23 posėdžio

protokolas Nr. LK-135).

Komisijos nariai saugotinus medžius, augančius Kantaučių bažnyčios teritorijoje vertino

pagal Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės 2022 m. rugpjūčio 11 d. parengtą Kantaučių Švč.

Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčios želdinių (Plungės g. 21, Kantaučiai) vertinimo

ataskaitą (ekspertizės ataskaitą) (toliau – Ekspertizės ataskaita) (pridedama).

Elektroninio dokumento nuorašas

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/i.php?tnr=&rnr=&kvt=&kbl=&snr=&uni=440015842041&gis=on&ntr=&m=&s=


Iš viso detaliai buvo vertinta 13 saugotinų medžių. Ekspertizės ataskaitoje pateikta

rekomendacija dėl vieno paprastojo klevo pašalinimo. Ekspertizės ataskaitoje keliems medžiams

rekomenduojama ateityje taikyti tam tikras arboristines priemones. Kita dalis vertintų medžių yra

geros būklės ir jiems nerekomenduojamas arboristinių priemonių taikymas.

Komisijos nariai vadovaudamiesi Ekspertizės ataskaitos išvadomis vienbalsiai priėmė

sprendimą pritarti blogos būklės 121 cm skersmens paprastojo klevo pašalinimui (Ekspertizės

ataskaitoje plane pažymėtas Nr. 8).

Komisija atsižvelgdama į Ekspertizės ataskaitos išvadas bei vadovaudamasi Lietuvos

Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punkto nuostata, vienbalsiai pritarė 121 cm

skersmens paprastojo klevo, augančio Kantaučių bažnyčios teritorijoje (Plungės g., 21, Kantaučiai)

pašalinimui nekompensavus jo atkuriamosios vertės.

NUTARTA:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu,

neskaičiavus želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos, leisti šalinti, Plungės g. 21, Kantaučių k.

2. Žlibinų sen. Plungės r. sav.,  augantį 121 cm skersmens paprastąjį klevą.

2. Rekomenduojama stebėti medžių būklę ir jai pablogėjus pakartotinai kreiptis dėl

įvertinimo.

PRIDEDAMA. Kantaučių Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčios želdinių

(Plungės g. 21, Kantaučiai)  vertinimo ataskaita, 30 lapų.

Protokolas pasirašytas elektroniniais parašais.
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