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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 2023 m. sausio 9 d. 9.00 val. Posėdis vyko iki 11 val. (2 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;
Dalius Baliūnas – visuomenės atstovas;
Nerijus Vadoklis – visuomenės atstovas;
Linas Vaitkevičius – Savivaldybės tarybos narys.

DARBOTVARKĖ: 
1.  Dėl medžių, augančių valstybinėje žemėje, šalia žemės sklypo Pušų g. 4, Kučgalio

k., Papilio sen., Biržų r. sav., šalinimo.
1.  SVARSTYTA. Dėl medžių, augančių valstybinėje žemėje, šalia žemės sklypo Pušų

g. 4, Kučgalio k., Papilio sen., Biržų r. sav., šalinimo.
Justina Micikevičienė informavo komisijos narius, kad gautas Papilio seniūnijos prašymas

leisti neatlygintinai kirsti 13 liepų, kurios auga valstybinėje žemėje, šalia žemės sklypo Pušų g. 4,
Kučgalio  k.,  Papilio  sen.,  Biržų  r.  sav.;  prašyme nurodyti  duomenys:  liepos  13  vnt.,  0,20  cm
skersmens;  kirtimo  priežastis:  gautas  gyventojo,  gyv.  Pušų  g.  4,  Kučgalio  k.,  Papilio  sen.,
Biržų r. sav. prašymas nukirsti liepas, nes tarpuose tarp liepų pasodintos pušys, užgožia ir labai
daug lapų.

Komisijos nariai apžiūrėjo ir įvertino medžius vietoje. Nustatyta, kad:
1.  13 liepų (skersmenys 1,3 m kamieno aukštyje – 19 cm, 16 cm, 12 cm, 17 cm, 15 cm,

17 cm, 14 cm, 13 cm, 35 cm, 15 cm, 20 cm, 20 cm, 17 cm; 1 m – 23 cm, 20 cm, 13 cm, 17 cm,
9 cm, 23 cm, 15 cm, 13 cm, 39 cm, 13 cm, 22 cm, 20 cm, 22 cm) būklė – nepatenkinama: medžiai
stipriai ir neteisingai nugenėti (nupjauta visa viršūnė), medžiai gyvybingi, neaukšti ir nekelia fizinės
grėsmės  žmonėms  ar  eismui, iš  kamieno  išaugusios  šakų  ataugos  suformavusios  taisyklingas
medžių lajas, liepos auga šalia Pušų gatvės eile ir formuoja taisyklingą gatvės želdyną.

Apžiūrint  liepas  vietoje,  pastebėta,  kad  tarp  liepų  prisodinta  pušų  sodinukų.  Justina
Micikevičienė  paaiškino  komisijos  nariams,  kad  buvo  paklausta  vietos  gyventojų  kas  sodino
medelius ir gauta informacija, kad šių medelių sodinimo darbus atliko vietos gyventojai. Komisijos
pirmininkas pastebėjo, kad pušys pasodintos nemažais atstumais nuo liepų ir gali būti puiki pamaina
liepoms, tačiau reikia reguliuoti jų augimą, jas kiekvienais metai tinkamai genint.

Komisijos nariai atkreipė dėmesį, kad gatvėje augančios liepos yra labai svarbios Kučgalio
kaimo ekologinės aplinkos kokybės gerinimui, stabilių aplinkos savybių palaikymui, mikroklimatui
ir  pan.,  turi  įtakos  estetinėms  šio  teritorijos  kraštovaizdžio  ypatybėms  bei  sustiprina  vietos
gyventojų teigiamus ekologinius ir estetinius pojūčius, pašalinus medžius padidės kraštovaizdžio
fragmentacija  ir  sumažės  Kučgalio  kaimo  gamtinio  karkaso  struktūros  vientisumas.  Komisijos
pirmininkas Nerijus Vadoklis, pabrėždamas siekį išsaugoti kaip galima daugiau augančių želdinių,
pasiūlė  rekomenduoti  išsaugoti  liepas,  taikant  šias  priemones:  neintensyvus  želdinių  genėjimas,
trumpinant iš medžių kamienų viršutinės dalies išaugusias ataugas bei taisyklingas medžių lajos,
kuri susidariusi iš ataugų, suformavimas.
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NUTARTA. Nepritarti Leidimo neatlygintinai kirsti 13 liepų išdavimui, rekomenduoti jas
neintensyviai  genėti  (trumpinti  iš  medžių  kamienų  viršutinės  dalies  išaugusias  ataugas  bei
taisyklingai suformuoti medžių lają, kuri susidariusi iš ataugų) (visais balsais). 

Komisijos pirmininkas
Nerijus Vadoklis

Komisijos sekretorė
Justina Micikevičienė
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