
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS

IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2022 m. lapkričio 21 d. Nr.  LK-302

Plungė

Posėdis įvyko 2022 m. lapkričio 14 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, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Česlovas Kerpauskas, Plungės rajono savivaldybės tarybos narys;

Dangirutė Jurkuvienė, Plungės miesto seniūnijos seniūnė;

Ramūnas Lydis, ekologijos klubo „Liepija“ narys;

Loreta Barysienė, Kultūros paveldo departamento Telšių - Tauragės teritorinio skyriaus

vyriausioji specialistė;

Nerijus Ablingis, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos

Telšių aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas.

Dalyvavo:

Sonata Serapinienė, Plungės miesto seniūnijos specialistė;

Algirdas Jašinskas, Plungės miesto seniūnijos specialistas;

Danutė Zabielienė, Žemaičių dailės muziejaus ekonomė.

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 sudėtis pakeista

2022-10-27 sprendimu Nr. T1-219) 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 sprendimo priėmimo dėl saugotinų medžių, augančių Plungės parke

pašalinimo.

SVARSTYTA. Sprendimo priėmimas dėl saugotinų medžių, augančių Plungės parke pašalinimo

pagal Žemaičių dailės muziejaus 2022-10-19 prašymą Nr. 1-88 (Nr. AG-6103) „Dėl leidimo šalinti

nudžiūvusius medžius“ (toliau – Prašymas). Prašyme prašoma leisti pašalinti uosius augančius Plungės

miesto parko dalyje šalia Stoties g. 44 namo, nes gautas gyventojo V. S. prašymas dėl avarinės būklės

uosių, kurie kelią pavojų gyvenamojo namo saugumui. Taip pat prašoma įvertinti kitų nudžiūvusių

medžių būklę, kurie kelia grėsmę lankytojams.

Komisijos nariai Žemaičių dailės muziejaus atstovės nurodytus Plungės miesto parke augančius

medžius vertino vietoje ir priėmė šiuos sprendimus:

1. Uosis (85 cm skersmens) – vienbalsiai pritarta pašalinimui. Uosis blogos būklės – nudžiūvęs

ir keliantis grėsmę, nes auga šalia pagrindinio tako bei netoli vaikų žaidimų aikštelės;

2. Uosis (19 cm skersmens) – vienbalsiai pritarta pašalinimui. Uosis blogos būklės – nudžiūvęs,

virstantis iš šaknų;

3. Liepa (65 cm skersmens) – balsų dauguma nepritarta pašalinimui. Už liepos pašalinimą

balsavo Loreta Barysienė. Liepa pažeistu kamienu, tačiau medžio laja dar gyvybinga. Liepa parko

lankytojams grėsmės nekelia, nes auga toli nuo takų;
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4. Uosis (42 cm skersmens) – vienbalsiai pritarta pašalinimui. Uosis blogos būklės, apie 90

proc. uosio lajos nudžiūvusi, uosis auga šalia tako ir kelią grėsmę parko lankytojams;

5. Ieva (34 cm skersmens) – vienbalsiai nepritarta pašalinimui. Ieva pasvirusi, tačiau geros

būklės. Ieva auga toliau nuo takų ir nekelia pavojaus. Komisija pritarė tik šakų, kurios remiasi į žemę

genėjimui.

6. Guoba (51 cm skersmens) - vienbalsiai pritarta pašalinimui. Guoba blogos būklės, nudžiūvusi

ir be kamieno žievės.

7. Skirpstas  (16 cm skersmens) - vienbalsiai pritarta pašalinimui. Skirpstas visiškai nudžiūvęs.

8. Dvikamienis uosis (54; 49 cm skersmens) - vienbalsiai pritarta pašalinimui. Uosis blogos

būklės, visiškai nudžiūvęs.

9. Uosis (60 cm skersmens, augantis šalia Stoties g. 44 namo) - vienbalsiai pritarta pašalinimui.

Uosis blogos būklės, laja nudžiūvusi daugiau kaip 50 proc.

10. Uosis (57 cm skersmens, augantis šalia Stoties g. 44 namo) – vizualiai įvertinus uosis

neatitinka blogos būklės kriterijų, nes nudžiūvusios tik kelios šakos, o puvinio nesimato. Komisija

nusprendė inicijuoti instrumentinę ekspertizę ir vertinti pakartotinai bei sprendimą priimti, kai parengta

uosio instrumentinės ekspertizės ataskaita.

Komisijos sprendimas ir Leidimas Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nustatyta tvarka bus

viešinamas Plungės rajono savivaldybės tinklapyje. 

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

atstovas informavo, kad nuomonė dėl Plungės parke augančių medžių pašalinimo, bus pateikta atskirai

raštu. AAD 2022-11-18 raštu Nr. (14.1)-AD5-22576 „Dėl Plungės parke augančių saugotinų želdinių“

(pridedama) nurodė, kad neprieštarauja, kad neatlygintinai būtų pašalinti Plungės parke augantys blogos

būklės, stiebo ir šaknų puvinio, vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų pažeisti medžiai: guoba, kurios

skersmuo 1,3 m aukštyje yra 51 cm, 16 cm skersmens skirpstas, 4 vnt. uosių, kurių skersmenys 1,3

aukštyje yra 85 cm, 19 cm, 42 cm, 60 cm ir dvikamienis uosis, kurio kamienų skersmenys 54 ir 49 cm.

34 cm skersmens ievą tikslinga apgenėti. AAD taip pat nurodė, kad neprieštarauja, kad būtų atlikta 57

cm skersmens uosio, augančio šalia Stoties g. 44 namo instrumentinė ekspertizė ir sprendimas dėl

medžio būtų priimtas įvertinus  instrumentinės ekspertizės ataskaitos duomenis.

NUTARTA:

1. Neskaičiuojant atkuriamosios vertės kompensacijos leisti šalinti šiuos septynis blogos būklės

medžius:

1.1.  Uosis - 85 cm, 19 cm, 42 cm, dvikamienis - 54; 49 cm, 60 cm skersmens;

1.2.  Guoba - 51 cm skersmens;

1.3.  Skirpstas  - 16 cm skersmens;

2. Nepritarti 65 cm skersmens liepos pašalinimui;

3. Leisti genėti 34 cm skersmens ievą pašalinant šakas, kurios remiasi į žemę;

4. Inicijuoti 57 cm skersmens uosio, augančio šalia Stoties g. 44 namo instrumentinę ekspertizę

bei vertinti pakartotinai bei sprendimą priimti, kai parengta uosio instrumentinės ekspertizės ataskaita.

Atsakinga Roberta Jakumienė.

5. 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.

6. Supažindinti su Komisijos nutarimu Žemaičių dailės muziejaus atsakingus asmenis.

Atsakinga Sonata Serapinienė.

PRIDEDAMA. AAD 2022-11-18 rašto Nr. (14.1)-AD5-22576 „Dėl Plungės parke augančių

saugotinų želdinių“ el. dokumento nuorašas, 2 lapai.

 Protokolas pasirašytas elektroniniais parašais.



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

2022-11- N r . (14.1)-AD5-

Į N r . 

DĖL PLUNGĖS PARKE AUGANČIŲ SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdyba neprieštarauja,

kad neatlygintinai būtų pašalinti Plungės parke augantys blogos būklės, stiebo ir šaknų puvinio,

vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų pažeisti medžiai: guoba, kurios skersmuo 1,3 m aukštyje yra 51

cm, 16 cm skersmens skirpstas, 4 vnt. uosių, kurių skersmenys 1,3 aukštyje yra 85 cm, 19 cm, 42

cm, 60 cm ir dvikamienis uosis, kurio kamienų skersmenys 54 ir 49 cm. 34 cm skersmens ievą

tikslinga apgenėti. Taip pat neprieštaraujame, kad būtų atlikta 57 cm skersmens uosio, augančio

šalia Stoties g. 44 namo instrumentinė ekspertizė ir sprendimas dėl medžio būtų priimtas įvertinus

instrumentinės ekspertizės ataskaitos duomenis.

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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