
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, 

PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

2022-03-14  Nr. ŽK-1 

Pasvalys 

  

Posėdis įvyko 2022-03-14   10:00–13:00 val. 

Posėdyje dalyvavo: komisijos pirmininkas – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys – 

Gediminas Andrašūnas, komisijos nariai – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio 

planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė (komisijos sekretorė), 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus teritorijų planavimo 

skyriaus vyriausioji specialistė Zina Masilionytė (nedalyvavo), Pumpėnų kraštiečių asociacijos 

„Pumpėniečių viltys“ tarybos pirmininkas ir Pumpėnų bendruomenės tarybos narys Algimantas 

Stalilionis, miškininkas Juozas Zulonas, Joniškėlio miesto seniūnijos G. Petkevičaitės – Bitės 

seniūnaitijos seniūnaitis Marius Kazlauskas, Joniškėlio miesto seniūnijos bendruomenės pirmininkas 

Viktoras Stanislovaitis (nedalyvavo).  

Taip pat posėdyje dalyvavo Joniškėlio miesto seniūnijos seniūnas Donatas Dilys, Joniškėlio 

miesto bendruomenės narė Daiva Indrulė, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos 

ministerijos Panevėžio valdybos Biržų aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausias specialistas Paulinas 

Vilaišis ir vyriausioji specialistė Kristina Petkauskaitė. 

 DARBOTVARKĖ: 

 Svarstyti 2022 m. kovo 1 d. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Joniškėlio miesto 

seniūnijos Prašymą Nr. D1-15 dėl leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos, intensyviai genėti 

saugotinus želdinius valstybiniame žemės sklype šalia G. Petkevičaitės – Bitės g. 15, Joniškėlio 

kultūros namų pastato, Joniškėlio miesto sode (toliau – Prašymas).  

 SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Joniškėlio miesto seniūnijos 

Prašymas. Buvo natūroje apžiūrėti ir įvertinti Prašyme išvardinti medžiai – 14 uosių, 5 gluosniai ir 3 

liepos. Nustatyta, kad 13 uosių, 3 gluosniai  ir 2 liepos yra blogos būklės, medžių kamienai išpuvę 

daugiau kaip 40 cm., medžiai auga pavojingai pasvirę į gatvę bei šaligatvį, į gatvėje esančias elektros 

perdavimo linijas, kelia grėsmę užvirsti ant kelio, didelė grėsmė kyla žmonių saugumui, viena liepa 

auga 1 m. atstumu nuo bažnyčios šventoriaus tvoros.  

Vienas uosis (kamieno skersmuo 82 cm.)  patenkinamos būklės, nuspręsta išduoti 

sprendimą/leidimą intensyviam genėjimui.  

Vienas gluosnis (kamieno skersmuo 25 cm.) visiškai nudžiuvęs, jis gali būti šalinamas be 

leidimo, vienas gluosnis (kamieno skersmuo 34 cm.) patenkinamos būklės, nuspręsta išduoti 

sprendimą/leidimą intensyviam genėjimui.  



Viena liepa (kamieno skersmuo 20 cm.)  visiškai nudžiuvusi, ji gali būti šalinama be leidimo.   

 

NUTARTA. 1. Išduoti leidimą kirsti 13 uosių, 3 gluosniams ir 2 liepoms.  

2. Išduoti sprendimą/leidimą 1 uosio ir 1 gluosnio intensyviam genėjimui.  

            3. Kreiptis raštu į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio-

Utenos teritorinį skyrių dėl išvados pateikimo Prašyme nurodytiems želdiniams – 1 liepos (kamieno 

skersmuo 71 cm.) šalinimui ir 1 gluosnio (kamieno skersmuo 34 cm.) intensyviam genėjimui, kadangi 

šie želdiniai patenka į nekilnojamojo turto paveldo objekto teritoriją.  

 

Balsavimo rezultatai: pritarta vienbalsiai.  

Balsavimo rezultatai: pritarta vienbalsiai.  

 

 PRIDEDAMA. 1. Pasvalio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir 

tvarkymo komisijos 2022 m. kovo 14 d. Želdinių apžiūros ir vertinimo aktas Nr. 2022/1,  2 lapai. 

2. Fotonuotraukos, 21 vnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                        Gediminas Andrašūnas 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                              Apolonija Lindienė 


