
Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija  160 466 Eur 
 Lėšų panaudojimas  

 Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo 

priemonės 

Iš viso  

120 350 Eur 

1. Želdinių priežiūros vykdymas Vykdytojas – UAB „Šiaulių apželdinimas“. 

2020 m. sausio–gruodžio mėn. 

Įgyvendinant priemonę, per 2020 metus buvo nukirsti, nugenėti 2669 medžiai, pašalintos 

nulaužtos šakos nuo 9 medžių, atjauninta, nukarpyta 8559 m² gyvatvorių, nuravėta 8624 m² 

gyvatvorių, palaistyti 2062 medžiai, 186 krūmai, patręšti 1035 medžiai, 186 krūmai, į kitas 

vietas perkelti 26 medžiai, įrengta 21 kamieno apsauga. Medžių priežiūrai panaudota apie 

73 955 Eur. 

 

Vykdytojas – UAB „Ecoservice projektai“ . 

2020 m. spalio mėnuo. 

Įgyvendinant priemonę, buvo tvarkomi Šiaulių miesto želdynų žalieji plotai, grėbiami ir 

išvežami medžių lapai. Spalio mėnesį buvo sugrėbta ir išvežta 129 t kaštonų lapų. Kaštonų 

lapai surinkti iš Aido g., J. Basanavičiaus g., S. Dariaus ir S. Girėno g., Draugystės pr., Ežero 

g., V. Grinkevičiaus g., Kaštonų alėjos, Lieporių g., Serbentų g. ir kitų žaliųjų plotų. Želdynų 

žaliųjų plotų tvarkymo paslaugai panaudota apie 16 379 Eur. 

 

Vykdytojas – UAB „Ornitostogos“. 

2020 m. gegužės–liepos mėnesiai. 

Vadovaujantis Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, 

šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo 

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. 

įsakymu Nr. D1-87, 3 skyriaus 21 punktu, prieš atliekant želdynų tvarkymo darbus turi būti 

numatytas saugotinų medžių ornitologinis vertinimas ir ornitologo išvada. Ornitologinis 

želdinių vertinimas buvo atliktas Bačiūnų, Poilsio, Pailių gatvėse, pateiktos išvados. 

Paslaugai panaudota 512 Eur. 

90 846 

2. Naujų želdinių sodinimas prie 

miesto gatvių, parkuose ir 

skveruose 

Vykdytojas – UAB „Šiaulių apželdinimas“. 

2020 m. rugpjūčio–gruodžio mėnesiai. 

Įgyvendinant priemonę, nupirkta ir pasodinti 546 želdiniai (20 mažalapių liepų iš glaustašakių 

formų, 10 juodųjų pušų Pinus nigra, 10 grauželinių gudobelių iš gražiažiedžių, pilnavidurių, 

purpurinės spalvos žiedais formų, 10 švedinių šermukšnių, 2 paprastieji klevai Royal red, 1 

paprastasis klevas Globosum, 3 paprastieji ąžuolai, 350 vakarinių tujų, 100 kalninių pušų 

Humpy, 40 paprastųjų klevų. Medžiai ir krūmai buvo sodinami Dubijos g. nuo Serbentų  g. 

iki Radviliškio g., Jono Jablonskio g., Tilžės g., Baltų g., Dvaro g., Vytauto g., Žuvininkų g., 

20 026 



Gytarių g., Gegužių g., Dainų g., Naujajame parke, Žemaitės g., Radviliškio g., Serbentų g., 

Ežero g., Ginkūnų kapinėse, K. Donelaičio kapinėse, J. Basanavičiaus g. Medžiams buvo 

įrengtos kamienų apsaugos. 

3. Želdinių pertvarkymo projektų 

parengimas ir įgyvendinimas 

Vykdytojas – Karolis Grušas. 

2020 m. birželio–gruodžio mėnesiai. 

Parengti želdinių inventorizavimo ir naujų sodinimo vietų parinkimo projektai: Vilniaus g. 

teritorija nuo 22 iki 34 namo, žalieji plotai nuo gatvės pusės iki daugiabučių; Dubijos g. 

žaliosios zonos; Jono Jablonskio g. (nuo Žemaitės g. iki miesto ribos). 

Atlikta Aukštabalio g. atkarpos tarp Baltų g. ir Serbentų g. augančių želdinių inventorizacija. 

Priemonei įgyvendinti skirta 3 200 Eur. 

  

Vykdytojas – Kęstutis Aukselis.  

2020 m. lapkričio–gruodžio mėnesiai. 

Parengtas medžių priežiūros planas, kurio tikslas – įvertinti gatvės želdinių būklę. Buvo 

atliktas nurodytų medžių būklės vertinimas; pateiktos medžių tvarkymo rekomendacijos 

(genėjimas, formavimas, šaknų apsaugos grotelių valymas, persodinimas ir pan.), metinis 

priežiūros planas (tręšimas, laistymas, apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir pan.); aprašyta pašalinių 

veiksnių įtaka želdinių būklei (druska, transportas ir pan.). Buvo įvertinti medžiai, augantys 

Vilniaus g. (bulvaras nuo Tilžės g. iki Žemaitės g.); Varpo g. (nuo Vilniaus g. iki Aušros al.); 

Tilžės g. (nuo Vytauto g. iki Aušros al.); Aušros takas; Vasario 16-osios g.; Saulės Laikrodžio 

aikštėje naujai pasodinti ąžuolai. Taip pat buvo pateiktos rekomendacijos dėl naujai sodinamų 

želdinių. 

Atlikta Aviacijos g. 9 ir 11 sklypuose augančių želdinių inventorizacija. 

Priemonėms įgyvendinti skirta 4 000 Eur. 

 

Vykdytojas – UAB „Šiaulių apželdinimas“. 

2020 m. lapkričio–gruodžio mėnesiai. 

Pradėtas įgyvendinti Jono Jablonskio g. želdinių inventorizavimo ir naujų sodinimo vietų 

projektas. Buvo iškirsti 37 medžiai, nugenėta 14 želdinių, nužeminti 5, išrauti 8 kelmai. 

Priemonei įgyvendinti skirta apie 2 278 Eur. 

9 478 

* lėšos suapvalintos eurų tikslumu. 


