MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR
PRIEŽIŪROS KOMISIJOS IŠVAŽIUOJAMOJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2022-08-11 Nr.
Marijampolė
Posėdis įvyko 2022-08-11.
Posėdžio pradžia 09.00 val.
Posėdžio pabaiga 09.30 val.
Komisijos pirmininkas – Karolis Dvylys
Komisijos sekretorė – Violeta Sagaitienė
Dalyvauja komisijos nariai:
Karolis Dvylys – Marijampolės savivaldybės tarybos narys (komisijos pirmininkas);
Laimutė Jakimavičienė – Narto seniūnijos Seminarijos seniūnaitijos seniūnaitė;
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 vyriausiasis specialistas – Aurimas Vaicekauskas.
DARBOTVARKĖ. Dėl UAB „Kelranga“ prašymo leisti kirsti želdinius pagal projektą,
augančius Jaunimo g. 6, Marijampolė.
SVARSTYTA. Žemės sklype adresu: Jaunimo g. 6, Marijampolė augančių saugotinų
želdinių būklė ir esama situacija. Prašyme nurodoma, kad vykdomas automobilių stovėjimo aikštelės
projektas, kuriame numatoma pašalinti 14 liepų (30, 31, 30, 25, 32, 30, 32, 28, 18, 34, 40, 27, 30, 34
cm skersm.), 3 eglės (30, 30, 20 cm skersm.) beržas (24 cm skersm.), šermukšnis (22 cm skersm.),
kaštonas (72 cm skersm.), klevas (34 cm skersm.).
Komisija įvertino numatomų kirsti želdinių dendrologinę būklę vadovaudamasi LR želdynų
įstatymu, LR aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 patvirtintu Želdinių
atkuriamosios vertės įkainių tvarkos aprašo 2 priedu „Želdinių būklė“:
Medžių būklė:
gera – medžiai sveiki, normaliai išsivystę, lapija tanki, vienodai išsidėsčiusi, lapai normalaus
dydžio ir spalvos, ligų ir kenkėjų požymių, žaizdų, stiebo ir skeletinių šakų pažeidimų, drevių nėra;
patenkinama – medžiai sveiki, bet ūglių prieaugis nedidelis, mažesnis sulapojimas, laja
netolygiai išsivysčiusi, stiebas su nedideliais mechaniniais ir kenkėjų pažeidimais, nedidelėmis
drevėmis;
nepatenkinama – medžiai akivaizdžiai nusilpę, akivaizdžiai stelbiami kitų medžių, stipriai
pažeisti ligų ar kenkėjų, laja silpnai išsivysčiusiu, yra išdžiūvusių ir džiūstančių skeletinių šakų, ūglių
prieaugis nedidelis arba jo visai nėra, medžiai sausaviršūniai, stiebai yra pažeisti mechaniškai, juose
yra didelių drevių arba mažose drevėse matomas medienos suminkštėjimas ir išretėjimas, pakeltos
medžių šaknys;
bloga – žaliuoja mažiau kaip 50 proc. lajos, išpuvę daugiau kaip 40 proc. kamieno (puvinys
gali būti nematomas, bet pastebimas nupjovus medį).

Posėdžio metu nustatyta, kad norima kirsti 13 liepų (30, 31, 30, 25, 32, 30, 32, 28, 18, 34,
40, 27, 30 cm skersm.) iš kurių 12 yra patenkinamos ir 1 nepatenkinamos dendrologinės būklės, 3
egles (30, 30, 20 cm skersm.) blogos dendrologinės būklės, beržą (24 cm skersm.) patenkinamos
dendrologinės būklės, šermukšnį (22 cm skersm.) patenkinamos dendrologinės būklės, kaštoną (72
cm skersm.) patenkinamos dendrologinės būklės ir klevą (34 cm skersm.) patenkinamos
dendrologinės būklės.
Peržvelgus projektą, siūloma išduoti leidimą kirsti 19 saugotinų medžių, o klevą išsaugoti,
želdinys netrukdo šaligatvio įrengimui, rekomenduojama želdinį pagenėti. Apskaičiuota planuojamų
kirsti želdinių atkuriamoji vertė 4779 Eur.
Komisijos pirmininkas pasidalino įžvalga, kad būtų tikslinga namo pirmininkei pateikti
pasiūlymą teikti prašymą Marijampolės savivaldybės administracijai dėl daugiabučio namo teritorijos
apželdinimo, kad būtų atsodintas kitoje vietoje žaliasis plotas, kaip kompensacija iškirstų medžių.
NUTARTA: Komisijos nariai ir komisijos kviestiniai asmenys atsižvelgdami į pateiktą
prašymą ir pridedamus dokumentus nusprendė išduoti leidimą pareiškėjui kirsti 19 saugotinų
želdinių, kompensuojant želdinių atkuriamąją vertę.
PRIDEDAMA.
1. UAB „Kelranga“ prašymas dėl medžių kirtimo, 1 lapas
2. Automobilių stovėjimo aikštelės Jaunimo g. 6, Marijampolėje statybos projektas, 75 lapai.
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