MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR
PRIEŽIŪROS KOMISIJOS IŠVAŽIUOJAMOJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2022-04-01 Nr.
Marijampolė
Posėdis įvyko 2022-04-01.
Posėdžio pradžia 09.00 val.
Posėdžio pabaiga 11.00 val.
Komisijos pirmininkas – Karolis Dvylys
Komisijos sekretorė – Violeta Sagaitienė
Dalyvauja komisijos nariai:
Karolis Dvylys – Marijampolės savivaldybės tarybos narys (komisijos pirmininkas);
Laurita Juodzevičienė – Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir
infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė;
Violeta Sagaitienė – Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir
infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė).
Komisijos kviestiniai asmenys:
Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Marijampolės valdybos
Marijampolės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas – Saulius Navikas;
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos atstovas – Gintaras
Pikšilingis;
Projekto vadovas – Genius Boruta.
DARBOTVARKĖ: Dėl želdinių kirtimo valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 3302
Išlaužas-Klebiškis-Igliauka ruožo nuo 27,229 iki 29,270 km, kapitalinio remonto projektas.
SVARSTYTA: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio ruože Nr. 3302 Išlaužas-KlebiškisIgliauka nuo 27,229 iki 29,270 km, augančių 47 saugotinų želdinių kirtimas. Prašyme nurodyti
želdiniai auga valstybinės žemės patikėjimo teisė priklausančioje valstybės įmonės Lietuvos
automobilių kelių direkcijos žemėje. Pagal prašyme pateiktą informaciją ir pridedamus dokumentus
Igliaukos teritorijoje įgyvendinamas kelio kapitalinio remonto projektas.
Posėdis prasidėjo nuo susirinkusių gyventojų nuomonės išsakymo. Igliaukoje gyvenantys
žmonės pritaria naujam tiesiamam keliui ir medžių šalinimui, kurie numatyti projekte. Komisija ir
komisijos kviestiniai asmenys patikrina visus numatomus kirsti saugotinus želdinius ir išreiškia savo
nuomonę. Nepriklausoma želdynų ir želdinių būklės ekspertė pasiūlo palikti ypač vertingus ąžuolus.
Gyventojai prieštarauja ekspertei, bijo, kad gali nuvirsti, jie auga šaligatvyje. Projektuotojas teigia,
jei medžiai bus palikti, vykdant projektą, nukentės medžių šaknys. Komisijos pirmininkas ir
nepriklausoma želdynų ir želdinių būklės ekspertė pasiūlo priemones, kaip išsaugoti medžius, jų
šaknis. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Marijampolės valdybos
Marijampolės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas kategoriškai nepritaria abiejų ąžuolų
kirtimui. Galiausiai visi komisijos nariai ir komisijos kviestiniai asmenys išsako savo nuomonę apie
ąžuolus ir balsuoja. Komisija ir komisijos kviestiniai asmenys taip pat siūlo išsaugoti ir nesaugotinus
perspektyvius medžius, kurie neturi didelės reikšmės kelio projektui.
NUTARTA: Komisijos nariai ir komisijos kviestiniai asmenys atsižvelgdami į pateiktą
prašymą ir pridedamus dokumentus nusprendė išduoti leidimą pareiškėjui kirsti 43 saugotinus

želdinius, kompensuojant želdinių atkuriamąją vertę 6425,25 Eur , įgyvendinant kelio kapitalinio
remonto projektą. Remiantis želdinių ekspertizės išvada, saugotinų želdinių būklė pasiskirsčiusi taip:
9 želdiniai blogos būklės, 11 nepatenkinamos būklės, 12 patenkinamos būklės ir 11 geros būklės.
Komisija nusprendė palikti 3 ypatingai vertingus ąžuolus, želdiniai geros dendrologinės būklės,
nekeliantys pavojaus.
PRIDEDAMA.
1. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3302 Išlaužas-Klebiškis-Igliauka ruožo nuo
27,229 iki 29,270 km kapitalinio remonto projektas.
2. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3302 Išlaužas-Klebiškis-Igliauka ruožo nuo
27,229 iki 29,270 km kapitalinio remonto projekto brėžiniai.
3. Nepriklausomo želdynų ir želdinių būklės eksperto išvada.
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