
BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS
IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2022-12-         Nr. A17-
Biržai

Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-329 „Dėl Biržų
rajono želdynų ir  želdinių  apsaugos,  priežiūros  ir  tvarkymo komisijos  sudarymo ir  jos nuostatų
patvirtinimo“ sudaryta Biržų rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija
(toliau – Komisija).

Posėdis įvyko 2022 m. lapkričio 23 d. 9.00 val. Posėdis vyko iki 12 val. (3 val.). Komisijos
pirmininkas klausimo nagrinėjimo pasiruošimui užtruko papildomai 2 val.

Posėdyje dalyvavo Komisijos nariai: 
Jolanta Badarienė – Biržų  rajono  savivaldybės  administracijos  Žemės  ūkio  skyriaus

vyriausioji specialistė;
Tomas Četvergas – Savivaldybės tarybos narys;
Nerijus Vadoklis – visuomenės atstovas;
Linas Vaitkevičius – Savivaldybės tarybos narys.

DARBOTVARKĖ: 
1. Dėl medžių, žemės sklype Biržuose, Veterinarijos g. 2A, šalinimo.
2. Dėl medžių, žemės sklype Biržuose, Veterinarijos g. 2B, šalinimo.
1. SVARSTYTA. Dėl medžių, žemės sklype Biržuose, Veterinarijos g. 2A, šalinimo.
Justina  Micikevičienė  informavo  komisijos  narius,  kad  gautas  Biržų  miesto  seniūnijos

prašymas leisti neatlygintinai kirsti 8 egles ir 3 pušis, kurios auga A. Dauguviečio parko teritorijoje
(Veterinarijos g. 2A, Biržai); prašyme nurodyti duomenys: 8 egles (skersmuo 32; 30; 25; 18; 30; 22;
18,5; 28 cm); 3 pušis (skersmuo 40,4; 27; 33,5 cm), kirtimo priežastis: numatomos kirsti eglės ir
pušys yra džiūstančios, pažeistos kenkėjų.

Komisijos nariai apžiūrėjo ir įvertino medžius vietoje. Nustatyta, kad:
1.  8 eglių (skersmenys 1,3 m kamieno aukštyje – 32 cm, 30 cm, 25 cm, 18 cm, 30 cm,

22 cm; 18,5 cm, 28 cm; 1 m – 33 cm, 30,3 cm, 26,3 cm, 19,6 cm, 31 cm, 23 cm, 20 cm, 29 cm)
būklė  –  bloga:  medžiai  akivaizdžiai  nusilpę,  stipriai  pažeisti  kenkėjų:  stiebų  žievės  paviršiuje
matomos kinivarpų išėjimo angos, nulupus medžio žievę aptikta įmantrios formos išvingiuotų takų,
kuriuos išgraužė vabalai  ir  jų  lervos,  dar esančių žaliais  spygliais  eglių  kamienai  pradėję  luptis
lopais, išretėjusios lajos;

2.  3 pušų (skersmenys 1,3 m kamieno aukštyje – 40,4 cm; 27 cm; 33,5 cm; 1 m – 39
cm,    27 cm, 33 cm) būklė – bloga: medžiai akivaizdžiai nusilpę, stipriai pažeisti kenkėjų: stiebų
žievės paviršiuje matomos kinivarpų išėjimo angos, nulupus medžio žievę aptikta įmantrios formos
išvingiuotų takų, kuriuos išgraužė vabalai ir jų lervos, dar esančių žaliais spygliais eglių kamienai
pradėję luptis lopais, išretėjusios lajos.

Komisijos pirmininkas Nerijus Vadoklis parko medžių apžiūros metu pastebėjo dar 2 egles
(skersmenys 1.3 m kamieno aukštyje – 32 cm, 31 cm, 1 m – 36 cm, 32 cm), 1 pušį (skersmuo 1,3 m
kamieno aukštyje – 33 cm, 1 m –33 cm), kurių būklė – bloga: žaliuoja mažiau kaip 50 proc. lajos,
stipriai  apipulta  kenkėjų:  išretėjusi  laja,  stiebų žievės paviršiuje  matomos kinivarpų įsigraužimo
angos, ir pasiūlė jas šalinti. 

Komisijos narė Jolanta Badarienė atkreipė dėmesį į liepą, kuri yra blogos būklės: stipriai
užstelbta,  viršūnė  ir  medžio  skeletinės  šakos  visiškai  nesusiformavusios.  Komisijos  narė
rekomendavo šalinti liepą ir taip pagerinti šalia esančių medžių augimo sąlygas.

NUTARTA. Pritarti  Leidimo neatlygintinai  kirsti  10  eglių,  4  pušis  ir  1  liepą  išdavimui
(visais balsais). 

2. SVARSTYTA. Dėl medžių, žemės sklype Biržuose, Veterinarijos g. 2B, šalinimo.
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Justina  Micikevičienė  informavo  komisijos  narius,  kad  gautas  Biržų  miesto  seniūnijos
prašymas  leisti  neatlygintinai  kirsti  8  egles,  kurios  auga  A.  Dauguviečio  parko  teritorijoje
(Veterinarijos g. 2B, Biržai); prašyme nurodyti duomenys: 8 egles (skersmuo 24; 26,3; 24,3; 16,4;
23; 27; 34,5; 29 cm); kirtimo priežastis: numatomos kirsti eglės yra džiūstančios, pažeistos kenkėjų.

Komisijos nariai apžiūrėjo ir įvertino medžius vietoje. Nustatyta, kad:
1.  8 eglių (skersmenys 1,3 m kamieno aukštyje – 20 cm, 43 cm, 41 cm, 29 cm, 25 cm,

25 cm; 23 cm, 39 cm; 1 m – 20,5 cm, 42 cm, 38 cm, 29 cm, 26 cm, 26 cm, 23 cm, 39 cm) būklė –
bloga:  medžiai  akivaizdžiai  nusilpę,  stipriai  pažeisti  kenkėjų:  stiebų  žievės  paviršiuje  matomos
kinivarpų išėjimo angos, nulupus medžio žievę aptikta įmantrios formos išvingiuotų takų, kuriuos
išgraužė  vabalai  ir  jų  lervos,  dar  esančių  žaliais  spygliais  eglių  kamienai  pradėję  luptis  lopais,
išretėjusios lajos;

Komisijos pirmininkas Nerijus Vadoklis parko medžių apžiūros metu pastebėjo dar 2 egles
(skersmenys 1.3 m kamieno aukštyje – 36 cm, 47cm, 1 m – 37 cm, 46 cm), kurių būklė – bloga:
žaliuoja mažiau kaip 50 proc. lajos, stipriai apipultos ligų: visas kamienas sakuotas, medis stipriai
ginasi nuo ligų sukėlėjų, kenkėjų; išretėjusi laja, spyglių spalva pakitusi (papilkėjusi). 

NUTARTA. Pritarti Leidimo neatlygintinai kirsti 10 eglių išdavimui (visais balsais). 

Komisijos pirmininkas
Nerijus Vadoklis

Komisijos sekretorė
Justina Micikevičienė
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