MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR
PRIEŽIŪROS KOMISIJOS IŠVAŽIUOJAMOJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2022-04-28 Nr.
Marijampolė
Posėdis įvyko 2022-04-28.
Posėdžio pradžia 08.00 val.
Posėdžio pabaiga 10.00 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;
Tadas Prajara – Igliaukos seniūnijos seniūnaitis (Igliaukos seniūnijoje);
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: Antrasis posėdis dėl 47 saugotinų želdinių kirtimo valstybinės reikšmės
rajoniniame kelyje Nr. 3302 Išlaužas-Klebiškis-Igliauka ruožo nuo 27,229 iki 29,270 km, pagal
pateiktą Jurgitos Bakytės-Mieldažės, 2022 m. balandžio 21 d. prašymą ir VĮ Lietuvos automobilių
kelių direkcijos 2022 m. balandžio 15 d. raštą dėl leidimo saugotinų medžių šalinimui išdavimo.
SVARSTYTA: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio ruože Nr. 3302 Išlaužas-KlebiškisIgliauka nuo 27,229 iki 29,270 km, augančių 47 saugotinų želdinių kirtimas. Kartu su Igliaukos
gyventojos prašymu kirsti želdinius pridedamas Igliaukos gyventojų pritariančių medžių šalinimui
sąrašas. Komisijos nariai pakartotinai sprendė saugotinų želdinių kirtimą Igliaukos kaime. Kelių
direkcija teigia, kad medžių šalinimo darbai yra tiesiogiai susiję su projekto sprendinių įgyvendinimu
ir nepašalinus visų medžių, kurių pašalinimas yra būtinas projektinių sprendinių įgyvendinimui,
tolimesnė projekto įgyvendinimo eiga taps nebeįmanoma. Statinio projekto sprendiniai buvo
suderinti su Savivaldybės atstovais, statinio projekto rengimo metu buvo atliktos privalomosios
viešinimo procedūros, t. y. tiek Savivaldybė, tiek ir visuomenė buvo informuotos apie numatomus
šalinti medžius. Statinio projekte numatant želdinių šalinimą buvo vadovautasi Lietuvos
Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimais, laikytasi juose nustatytos tvarkos. Aplinkos
apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Marijampolės valdybos Marijampolės aplinkos
apsaugos inspekcijos viršininkas Saulius Navikas nepritaria šiam sprendimui - šalinti visus

saugotinus medžius. Komisijos nariai atsižvelgdami į galiojančius Lietuvos Respublikoje teisės aktus
pritaria medžių šalinimui.
NUTARTA: Komisijos nariai ir komisijos kviestiniai asmenys atsižvelgdami į pateiktą
prašymą priėmė sprendimą išduoti leidimą kirsti 47 saugotinus medžius, įgyvendinant kelio
kapitalinio remonto projektą, želdiniai trukdo realizuoti techniniame projekte numatytus sprendinius.
Želdinių atkuriamoji vertė nekompensuojama remiantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13
straipsnio 3 dalies 11 punktu.
PRIDEDAMA.
1. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3302 Išlaužas-Klebiškis-Igliauka ruožo nuo
27,229 iki 29,270 km kapitalinio remonto projektas, 15 lapų;
2. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3302 Išlaužas-Klebiškis-Igliauka ruožo nuo
27,229 iki 29,270 km kapitalinio remonto projekto brėžiniai, 4 lapai;
3. Nepriklausomo želdynų ir želdinių būklės eksperto išvada, 15 lapų;
4. Jurgitos Bakytės-Mieldažės prašymas su Igliaukos gyventojų pritariančių medžių
šalinimui sąrašu, 11 lapų;
5. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2022 m. balandžio 15 d. raštas dėl leidimo
saugotinų medžių šalinimui išdavimo, 2 lapai.
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