PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 14 d.
įsakymu Nr. D-678
ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ţeldynų ir ţeldinių apsaugos ir prieţiūros komisijos (toliau – Komisija) nuostatai
nustato Komisijos funkcijas, teises, Komisijos sudarymo, jos darbo organizavimo tvarką.
2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos ţeldynų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Plungės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25
d. sprendimu Nr. T1-159 patvirtinta Saugotinų medţių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio
pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medţių ir krūmų vertės
atlyginimo tvarka.
3. Komisijos darbas grindţiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo principu,
asmenine Komisijos narių atsakomybe uţ jos kompetencijai priskiriamų klausimų svarstymą ir
sprendimų priėmimo nešališkumu.
II SKYRIUS
KOMISIJOS FUNKCIJOS
4. Rūpinasi ţeldinių išsaugojimu, naujų ţeldinių įveisimu bei prieţiūra Plungės rajone.
5. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, susijusius su ţeldinių apsauga,
tvarkymu, prieţiūra, kirtimu.
6. Teikia pasiūlymus dėl leidimų saugotiniems medţiams ir krūmams kirsti, persodinti ar
kitaip pašalinti, genėjimo darbams (toliau – leidimas) Plungės rajone ne miškų ūkio paskirties
ţemėje, išdavimo.
7. Teikia siūlymus dėl kompensacinių priemonių uţ kertamus ţeldinius nustatymo.
8. Prireikus, pasitelkia atitinkamos srities specialistą (-us), kuris atlieka ţeldinių būklės
ekspertizę, per 30 kalendorinių dienų surašo ekspertizės išvadas ir pateikia suinteresuotiems
asmenims. Ţeldinių būklės ekspertizė atliekama vadovaujantis aplinkos ministro 2007 m. gruodţio
14 d. įsakymo „Dėl Ţeldinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis.
III SKYRIUS
KOMISIJOS SUDARYMAS, JOS DARBO ORGANIZAVIMAS
9. Komisija sudaroma ir tvirtinama Plungės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu.
10. Į Komisijos sudėtį įeina:
10.1. Savivaldybės specialistai, atsakingi uţ ţeldinių prieţiūrą, kraštotvarką ir teritorijų
planavimą;
10.2. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos
Plungės aplinkos apsaugos inspekcijos deleguotas atstovas;
10.3. Ţemaitijos nacionalinio parko teritorijoje - Ţemaitijos nacionalinio parko direkcijos
deleguotas atstovas;
10.4. nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje ir jos apsaugos zonoje - Kultūros
paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių skyriaus deleguotas atstovas;
10.5. kelio juostoje ir kelių apsaugos zonoje – VĮ „Kelių prieţiūra“ deleguotas atstovas;
10.6. objektuose, kurių yra parengti ţeldinių pertvarkymo projektai, schemos, Komisijos
darbe kviečiami dalyvauti autorinės prieţiūros atstovai;

10.7. vietos seniūnijos atstovas arba SĮ „Plungės būstas“ atstovas – Komisijos sekretorius.
11. Komisija paprastai renkasi kartą per mėnesį, o esant būtinumui ar avariniams atvejams
– per 5 darbo dienas. Pagal Komisijos sekretoriaus surinktą informaciją ir gautus pareiškėjų
prašymus (ne maţiau 5 prašymų) Komisija vyksta į vietą apţiūrėti numatomų kirsti, persodinti,
genėti ar kitaip pertvarkyti ţeldinių (natūralios būklės). Apţiūros vietoje metu turi dalyvauti ţemės
ar ţeldynų ir ţeldinių savininkas (valdytojas) ar jo įgaliotas asmuo.
12. Komisijos pirmininkas:
12.1. yra atsakingas uţ Komisijos darbo organizavimą;
12.2. telefonu informuoja ir sukviečia Komisijos narius, o prireikus – kitus atitinkamų
sričių specialistus;
12.3. esant neaiškiai argumentacijai, didelės apimties ţeldinių pertvarkymui gali prašyti
papildomos informacijos iš ţeldynų ir ţeldinių savininko (valdytojo).
13. Komisijos sekretorius:
13.1. informuoja Komisijos pirmininką apie seniūnijose gautus prašymus dėl leidimų
saugotinų medţių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams bei
poreikį sukviesti komisiją, atsiţvelgiant į 12 punkte išdėstytas sąlygas;
13.2. į apţiūras vietoje pakviečia dalyvauti ţemės ar ţeldynų ir ţeldinių savininkus
(valdytojus) ar jų įgaliotus asmenis;
13.2. numatytus kirsti ţeldinius paţymi daţais: kirsti – raudonai, persodinti – geltonai;
13.3. parengia Ţeldynų ir ţeldinių apsaugos ir prieţiūros komisijos posėdţio protokolą
(toliau – Protokolas): nurodo datą, protokolo eilės numerį, Komisijos darbe dalyvavusių asmenų
pavardes, priimtus nutarimus, Komisijos narių pastabas, kompensacines priemones uţ numatomus
kirsti ţeldinius, jų vertę.
14. Komisijos narys turi teisę:
14.1. dalyvauti rengiant ir svarstant Komisijos klausimus, balsuoti svarstomais klausimais;
14.2. siūlyti kviesti dalyvauti Komisijos darbe reikalingus asmenis;
14.3. susipaţinti su prašymais, prie jų pridedamais priedais (detaliaisiais planais,
techniniais projektais, apţeldinimo projektais ar schemomis);
14.4. pareikšti pastabas ir teikti pasiūlymus pasirašant protokolą.
15. Komisijos pirmininko pavaduotojas pavaduoja išvykusį ar susirgusį, ar dėl kitos
prieţasties laikinai negalintį eiti pareigų Komisijos pirmininką.
16. Komisija teisėta, jeigu dalyvauja ne maţiau kaip pusė narių. Komisijos nariai
sprendimą svarstomu klausimu priima atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. Balsuojant
kiekvienas Komisijos narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos
pirmininko balsas.
17. Komisijos narys negali balsuoti svarstomu klausimu, jeigu jis yra asmeniškai
suinteresuotas Komisijos sprendimo rezultatais bei priimtas rekomendacinio pobūdţio pasiūlymas
gali suteikti jam materialinę ar kitokią asmeninę naudą. Atsiradus tokioms aplinkybėms, jis privalo
apie tai informuoti Komisijos narius ir nusišalinti nuo klausimo svarstymo.
18. Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus tarnautojas, dalyvaujantis Komisijos
darbe, nufotografuoja natūroje paţymėtus numatomus kirsti, persodinti ar kitaip pertvarkyti
medţius ar krūmus, genimas šakas.
19. Komisijos siūlymu Plungės rajono savivaldybės administracijos specialistas
(ekologas), vadovaudamasis aplinkos ministro 2008 m. birţelio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl
ţeldinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“, apskaičiuoja numatytų kirsti ţeldinių
atkuriamąją vertę, kurią seniūnas įrašo į leidimą.
20. Atsiţvelgdamas į protokolą, vietos seniūnijos seniūnas išrašo leidimą, prireikus
prideda priedą (nuotrauką, kurioje paţymėti kertami, persodinami, genimi ar kitaip pašalinami
ţeldiniai). Dokumentai registruojami pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
21. Vietos seniūnijos seniūnas leidimą suderina su:
21.1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos
Plungės aplinkos apsaugos inspekcija, tais atvejais, kuriais nurodyta aplinkos ministro patvirtintame
Saugotinų medţių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo
ir leidimų šiems darbams išdavimo, medţių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos apraše;

21.2. Ţemaitijos nacionalinio parko direkcija, jei ţeldiniai kertami, genimi ar pertvarkomi
Ţemaitijos nacionalinio parko teritorijoje;
21.3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių skyriumi, kai
medţiai ir krūmai kertami, genimi ar pertvarkomi nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir jų
apsaugos zonoje;
21.4. ţeldynų ar ţeldinių savininku ar valdytoju, kai prašymą pateikė ne jis (išskyrus
Savivaldybę).
22. Neigiamo Komisijos nutarimo atveju, atsiţvelgdamas į protokolą, vietos seniūnijos
seniūnas parengia pareiškėjui motyvuotą atsakymą.
23. Komisija, gavusi informaciją iš gyventojų arba pastebėjusi netaisyklingai nugenėtus ar
savavališkai iškirstus ţeldinius, nedelsdama informuoja Aplinkos apsaugos departamento prie
Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Plungės aplinkos apsaugos inspekciją.
IV SKYRIUS
KOMISIJOS TEISĖS
24. Komisija, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, turi teisę:
24.1. gauti iš vietos savivaldos institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų informaciją ir
siūlymus Komisijos kompetencijos klausimais;
24.2. kviestis Komisijos darbe dalyvauti kitus specialistus ir ekspertus, galinčius pateikti
išvadas svarstomais klausimais;
24.3. išklausyti suinteresuotus asmenis svarstomais klausimais;
24.4. teikti rekomendacinio pobūdţio siūlymus Plungės rajono savivaldybės tarybai,
Administracijos direktoriui dėl jų priimtų sprendimų.
V SKYRIUS
KOMISIJOS SPRENDIMŲ APSKUNDIMO TVARKA
25. Komisijos sprendimai gali būti skundţiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų
teisės aktų nustatyta tvarka.
__________________________

