
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ

APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2022 m. spalio   d. Nr.  LK-

Plungė

Posėdis įvyko 2022 m. rugsėjo 21 d., 15.00 val. (pakartotinai 2022 m. spalio 14 d., 14.00

val.).

Posėdžio trukmė – 2 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;

Kristina Petrulevičienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir

teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Aurimas Vasiliauskas, Plungės rajono savivaldybės administracijos Paukštakių seniūnijos

seniūnas;

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

Česlovas Kerpauskas, Plungės rajono savivaldybės tarybos narys (dalyvavo tik 2022-09-21).

Dalyvavo:

Naglis Češkevičius, S.A. „Elecnor servicions y proyectos“ atstovas (dalyvavo tik 2022-09-

21).

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 S.A. „Elecnor servicions y proyectos“ (toliau – Pareiškėjas)

(atstovauja AB„LTG Infra“) dėl leidimo išdavimo pašalinti medžius augančius Lankos Lauko k.,

Paukštakių sen., sklypo unikalus Nr. 4400-2073-7235. Želdinius numatoma kirsti dėl Traukos

pastotės statybos ir elektrosaugos reikalavimų įgyvendinamo projekto (toliau – Projektas).

SVARSTYTA. S.A. „Elecnor servicions y proyectos“ (atstovauja AB„LTG Infra“) prašymas

dėl leidimo išdavimo pašalinti medžius augančius Lankos Lauko k., Paukštakių sen., sklypo

unikalus Nr. 4400-2073-7235 (toliau – Prašymas). Želdinius numatoma kirsti dėl Traukos pastotės

statybos ir elektrosaugos reikalavimų.

Prie Prašymo pridėtoje numatytų šalinti medžių lentelėje iš viso buvo įtraukti 274 kertami

želdiniai. Komisija vertino ir sprendimą priėmė tik dėl tų medžių, kurie atitinka Lietuvos

Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatytus kriterijus, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys

ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems.

Pagal pateiktą kertamų medžių lentelę, dėl Traukos pastotės statybos ir elektrosaugos

reikalavimų, numatyta pašalinti šiuos saugotinus medžius: dvylika saugotinų beržų, kurių skersmuo

20 centimetrų; du saugotinus beržus, kurių skersmuo 24 centimetrai; vieną saugotiną ąžuolą, kurio

skersmuo 36 centimetrai.

Elektroninio dokumento nuorašas



Komisijos nariai uždavė klausimą projekto rengėjams ar nebuvo galima pakoreguoti Traukos

pastotės projekto sprendinių, kad būtų išsaugomi saugotini želdiniai. S.A. „Elecnor servicions y

proyectos“ atstovas informavo, kad saugotinų želdinių išsaugoti nėra galimybės, nes pastotė yra

plati ir projektuojama per visą sklypą, jeigu ji būtų dėl medžių dar koreguojama, tai patektų į

gretimo sklypo ribas. Pareiškėjo atstovas informavo, kad rengiamas Traukos pastotės projektas yra

ypatingos valstybinės svarbos bei rengiant projektą nėra galimybės pakeisti sprendinių, kad būtų

išsaugojami saugotini želdiniai.

Komisijos nariai pateikė pastabą, kad prie pateikto Prašymo trūksta papildomos

dokumentacijos t. y. nepateiktas sklypo planas su pažymėtais numatytais šalinti saugotinais

želdiniais, taip pat nepateikti Projekto sprendiniai, pagal kuriuos būtų galimą įvertinti saugotinų

medžių pašalinimo būtinybę. Posėdžio metu susitarta, kad Komisija Prašymą svarstys pakartotinai,

kai Pareiškėjas pateiks Projekto sprendinius ir sklypo planą su pažymėtais numatytais šalinti

saugotinais želdiniais bei pažymėta geležinkelio želdinių apsaugos zona.

Pareiškėjas 2022 m. spalio 4 d. Komisijos pirmininkei el. paštu pateikė trūkstamą

dokumentaciją. Komisija pagal pateiktus Projekto sprendinius saugotinų medžių pašalinimo

būtinybę vertino vietoje. Nustatyta, kad saugotinų beržų išsaugoti nėra galimybės. Įvertinus pateiktą

dokumentaciją bei situaciją vietoje nustatyta, kad vienas vertingas geros būklės ąžuolas atitolęs nuo

projektuojamų įrenginių ir nėra pagrindo jo pašalinimui.

Komisija pagal pateiktą dokumentaciją ir situaciją vietoje nustatė, kad Projekte numatyti

šalinti saugotini želdiniai nepatenka į geležinkelio želdinių apsaugos zoną bei yra geros būklės ir dėl

to neatitinka Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nustatytų atvejų, kai

želdinių atkuriamosios vertės kompensacija gali būti neskaičiuojama.

Komisija pritarė dvylikos saugotinų beržų, kurių skersmuo 20 centimetrų ir dviejų saugotinų

beržų, kurių skersmuo  24 centimetrai pašalinimui kompensavus jų atkuriamąją vertę.

Saugotinų želdinių atkuriamoji vertė skaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro įsakymų patvirtintais Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais (toliau – Įkainiai).

Pagal Įkainių priedą beržai yra priskiriami II grupės medžiams, kuriems vadovaujantis

Įkainių 2.2. punkto nuostatomis nustatomas 6 eurų įkainis už kiekvieną kamieno skersmens

centimetrą.

Nustatyta, kad vieno 20 cm skersmens beržo atkuriamoji vertė – 120 eurų, o vieno 24 cm

beržo atkuriamoji vertė – 144 eurai. Iš viso už dvylikos 20 centimetrų skersmens saugotinų beržų

pašalinimą nustatyta 1440,00 Eur atkuriamosios vertės kompensacija, o už dviejų 24 centimetrų

skersmens beržų pašalinimą nustatyta atkuriamoji vertės kompensacija – 288 eurų. Bendra

atkuriamosios kompensacijos suma – 1728,00 eurų.

Plungės rajono savivaldybės administracija Pareiškėjui Leidimą kirsti ar kitaip pašalinti iš

augimo vietos saugotinus medžius išduos, kai bus pervestos lėšos už želdinių atkuriamąją vertę į

pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT454010043000010043, esančią AB Luminor banke bei

pateiktas mokėjimo išrašas. 

Komisija nepritarė vertingo 36 cm skersmens ąžuolo pašalinimui.

Pažymima, kad Komisijos narys Česlovas Kerpauskas vadovaudamasis Komisijos nuostatų

23.5 ir 23.6. punktais priėmė sprendimą savarankiškai susipažinę su pakartotinai vykusio posėdžio

medžiaga ir savo pritarimą pateikė Komisijos pirmininkei elektroniniu paštu.

NUTARTA:

1. Leisti pašalinti dvylika saugotinų beržų, kurių skersmuo 20 centimetrų ir du saugotinus

beržus, kurių skersmuo 24 centimetrai, kai bus pervesta 1728,00 eurų nustatyta želdinių

atkuriamosios vertės kompensacija;

2. Nepritarti vertingo 36 cm skersmens ąžuolo pašalinimui.

3. Supažindinti su Komisijos nutarimu Pareiškėją. Atsakinga Roberta Jakumienė.

Protokolas pasirašytas elektroniniais parašais.
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