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ŽELDINIŲ APŽIŪROS IR VERTINIMO 

AKTAS 

 

2022-09-20 Nr. 2022/3 
(data 

Joniškėlio miesto seniūnija 
(miestas, rajonas, gyvenvietė)  

 Pasvalio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir 

tvarkymo komisija (sudaryta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. 

sprendimu Nr. T1-259: 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, 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 (nedalyvavo), Joniškėlio miesto seniūnijos bendruomenės pirmininkas Viktoras 

Stanislovaitis (nedalyvavo), dalyvaujant Joniškėlio miesto seniūnijos darbo organizavimo 

inžinieriui Audručiui Lopetkai, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos 

Panevėžio valdybos Biržų aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiajam specialistui Artūrui Gintarui 

Griškai, apžiūrėjome medžius, kuriuos prašoma leisti šalinti iš jų augimo vietos.  

 

*Prašyme buvo nurodyta 10 uosių, tačiau želdinių apžiūros ir vertinimo metu nustatyta, kad 1 medis 

yra ne uosis o klevas.   

 

Komisijos pirmininkas                             __________________        Gediminas Andrašūnas  
                                                                            (parašas)                                   (vardas, pavardė) 

 

 Nariai:                                                                                                                                                           
                                             

 

Eil.  

Nr. 

Medžių rūšys Medžių 

skaičius 

D 1 m 

aukštyj

e 

Atkuria

moji 

vertė, 

Eur 

Vieno 

cm 

kaina, 

Eur 

Medžių kirtimo priežastys Rekomenda

cijos dėl 

leidimo 

išdavimo/ 

neišdavimo 

Joniškėlio miestas, Valstybinė žemė, teritorija šalia G. Petkevičaitės –Bitės g. 15 esančiame Miesto sode 

1 Uosis 1 38 - - Medžiai blogos būklės,  

kamienai išpuvę daugiau kaip 

40 proc.,  sausos šakos užima 

daugiau kaip 50 proc. lajos, 

didelė grėsmė kyla žmonių 

saugumui. 

Išduoti 

leidimą  

kirsti 2. Uosis 1 42 - - 

3. Uosis 1 38 - - 

4 Uosis 1 47 - - 

5 Uosis 1 35 - - 

6 Uosis 1 63 - - 

7 Uosis 1 64 - - 

8 Uosis 1 42 - - 

9 Uosis 1 38 - - 

10 Klevas* 1 37 - - Medis blogos būklės, 

kamienas išpuvęs daugiau 

kaip 40 proc., viršūnė sausa,  

sausos šakos užima daugiau 

kaip 50 proc. lajos didelė 

grėsmė kyla žmonių 

saugumui. 

Išduoti 

leidimą  

kirsti 



2 

 

                                          _________________             Apolonija Lindienė          
                                                                           (parašas)                                   (vardas, pavardė) 

 

 

                                              _________________              Algimantas Stalilionis      
                                                                           (parašas)                                   (vardas, pavardė)         
 

 

                _________________               Juozas Zulonas              
                                                                           (parašas)                                   (vardas, pavardė) 

 

 

                                              _________________            Zina Masilionytė              
                                                                           (parašas)                                   (vardas, pavardė)         
 

Dalyvavę asmenys: 

 

                                              _________________            Artūras Gintaras Griška              
                                                                           (parašas)                                   (vardas, pavardė)         
 

 

                                              _________________            Audrutis Lopetka             
                                                                           (parašas)                                   (vardas, pavardė)         
 

 


