
2022 metai 
Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija 127 147 Eur. 

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

priemonės 

310 535,45 

1. Vykdyti želdinių priežiūrą Vykdytojas – UAB „Šiaulių apželdinimas“. 

2022 m. sausio–gruodžio mėn. 

Įgyvendinant priemonę, 2022 metais buvo atliktos šios želdinių priežiūros paslaugos: 

nugenėti 3 197 medžiai, pašalintos nulaužtos šakos nuo 20 medžių, pašalinta atžalų nuo 162 

medžių, atjauninta, nukarpyta 8 649 m² gyvatvorių, nuravėta 3 159 m² gyvatvorių, krūmų, 

persodinta 14 medžių, iškirsta 21 m2 krūmų, palaistyti 2 026 medžiai, patręšta 1 580 medžių, 

įrengta 1 kamieno apsauga, 9 medžiams įtvirtinti kuolai. Medžių priežiūrai panaudota 102 

984,29 Eur. 

 

Vykdytojas – UAB „Ecoservice projektai“ . 

2022 m. kovo–spalio mėn. 

Įgyvendinant priemonę, pavasarį ir rudenį buvo tvarkomi Šiaulių miesto želdynų žalieji 

plotai, įvairiose Šiaulių miesto vietose buvo grėbiami ir išvežami medžių lapai. Siekiant 

sunaikinti keršąją kandelę, kaštonų lapai buvo renkami iš Aido g., J. Basanavičiaus g., S. 

Dariaus ir S. Girėno g., Draugystės pr., Ežero g., V. Grinkevičiaus g., Kaštonų al., Lieporių 

g., Serbentų g. ir kitų žaliųjų plotų. Želdynų žaliųjų plotų tvarkymo paslaugai 

panaudota 59 348,40 Eur.  

162 332,69 

2. Sodinti naujus želdinius prie 

miesto gatvių, parkuose ir 

skveruose 

Vykdytojas – UAB „Šiaulių apželdinimas“. 

2022 m. rugpjūčio–gruodžio mėnesiai. 

Įgyvendinant priemonę, nupirkta ir pasodinta 218 vnt. želdinių (70 mažalapių liepų iš 

glaustašakių formų, 21 juodoji pušis Pinus nigra, 6 paprastieji šermukšniai, 2 paprastieji 

klevai Globosum, 70 lanksvų beržalapių, 20 pilkųjų lanksvų Grefsheim, 5 dygiosios eglės, 6 

magnolijos. Medžiai ir krūmai buvo sodinami prie Algirdo Juliaus Greimo g. 62, prie Vilniaus 

g. 251, prie Ežero g. ir Vytauto g. sankryžos, prie Žuvininkų g., prie K. Korsako g. 103-117, 

prie Birutės g. 6-6A, Dubijos g. prie geležinkelio stoties, prie Dubijos g. ir Serbentų g. 

sankryžos, prie Gytarių g., prie K. Korsako g., prie Poilsio g., prie Agrastų g. 22, prie Varpo 

g., prie Vasario 16-osios g. ir Trakų g. sankryžos, prie Trakų g. 34. Panaudota 15 241,38 Eur. 

15 241,38 

3. Parengti ir įgyvendinti želdynų 

pertvarkymo projektus 

Vykdytojas – Kęstutis Aukselis.  

2022 m. vasario–kovo mėnesiai. 

Buvo atlikta teritorijos, esančios prie Traidenio g., Lizdeikos g., Žemynos g., augančių 

želdinių inventorizacija. Buvo įvertinti teritorijoje augantys medžiai, pateikta inventorizacijos 

medžiaga. Priemonei įgyvendinti panaudota 2 000 Eur. 

2 000 



4. Pagerinti Prisikėlimo aikštėje 

esančių želdinių būklę 

Vykdytojas – UAB „Arbovita ir Ko“. 

2022 m. liepos mėn. 

2021 m. buvo nupirkta Prisikėlimo aikštėje augančių ąžuolų ir klevų tvarkymo paslauga. 2022 

metais specialistai atliko baigiamuosius medžių augimo sąlygų gerinimo darbus – medžių 

polajus papildė mulču. Panaudota 261,38 Eur.  

261,38 

5. Įgyvendinti projektą „Šiaulių 

miesto centrinio ir Didždvario 

parkų bei jų prieigų 

sutvarkymas“ 

Vykdytojas – UAB „Šiaulių plentas“ 

2022 m. lapkričio mėn. 

Šiaulių mieste yra įgyvendinamas projektas „Šiaulių miesto centrinio ir Didždvario parkų bei 

jų prieigų sutvarkymas“. Didždvario parke vykdomi parko pertvarkymo darbai: žemės 

perstūmos, takų įrengimo, apšvietimo stulpų įrengimo darbai. Ateinančiais metais numatomi 

želdinių sodinimo ir gėlynų įrengimo darbai. Panaudota 130 700 Eur.  

130 700 

 


