
Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija  147 187 Eur 
 Lėšų panaudojimas  

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

priemonės 

Iš viso 

83 828 Eur 

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

2021 m. sausio–gruodžio mėn. 

Įgyvendinant priemonę, 2021 metais buvo atliktos šios želdinių priežiūros paslaugos: 

nugenėti 1572 medžiai, pašalintos nulaužtos šakos nuo 10 medžių, pašalinta atžalų nuo 81 

medžio, atjauninta, nukarpyta 8634 m² gyvatvorių, nuravėta 3372 m² gyvatvorių, krūmų, 

išrauta 162 m2 krūmų, pasodinta 110 vnt. krūmų ir 15 vnt. medžių, palaistyti 983 m2 ploto 

aplink medžius, į kitas vietas perkeltas 21 medis, įrengta 1 kamieno apsauga. Medžių 

priežiūrai panaudota 41 872,32 Eur. 

 

Vykdytojas – UAB „Ecoservice projektai“ . 

2021 m. spalio mėnuo. 

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

išvežami medžių lapai. Kaštonų lapai surinkti 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 2 666,16 Eur. 

 

Vykdytojas – MB „Dirginta“. 

2021 m. rugsėjo–lapkričio mėnesiai. 

Įgyvendinant šią priemonę, buvo šalinami želdiniai (medžiai ir krūmai, įskaitant jų kelmus ir 

šaknis)  dalyje perspektyvinių gatvių teritorijų Šiaulių mieste. Darbų tikslas – sudaryti 

minimalias sąlygas žemės sklypų savininkams patekti į jų sklypus, kol iki bus parengti ir 

įgyvendinti perspektyvinių gatvių techniniai projektai. Želdiniai (medžiai ir krūmai) buvo 

iškirsti, o jų kelmai ir šaknys pašalintos (išrauti arba išfrezuoti) 10 m pločio juostose 

perspektyvinių gatvių sklypų / teritorijų ribose, neįeinant į gretimų sklypų ribas. Želdinių 

šalinimo darbai buvo vykdomi šiose gatvėse: Tautvilo g., Daumanto g. atkarpoje, Perkūno g. 

atkarpoje, Kikilių g. atkarpoje, Kuosų g. atkarpoje, Mokytojų g. atkarpoje, Statybininkų g. 

atkarpoje, Švitrigailos g. teritorijos dalyje, Mortos g. teritorijos dalyje, Vytenio g. teritorijoje. 

Paslaugai panaudota 4 665,76 Eur.  

49 204 

2. Sodinti naujus želdinius prie 

miesto gatvių, parkuose ir 

skveruose 

Vykdytojas – UAB „Šiaulių apželdinimas“. 

2021 m. rugpjūčio–gruodžio mėnesiai. 

Įgyvendinant priemonę, nupirkta ir pasodinta 218 vnt. želdinių (10 mažalapių liepų iš 

glaustašakių formų, 5 juodosios pušys Pinus nigra, 10 grauželinių gudobelių iš gražiažiedžių, 

pilnaviduriais žiedais formų, 5 švediniai šermukšniai, 73 paprastieji klevai Rubrum, 5 

19 785 



paprastieji klevai Globosum, 35 vakarinės tujos, 14 kalninių pušų Humpy, 40 paprastųjų 

klevų, 7 raugerškiai, 10 pilkųjų lanksvų Grefsheim, 3 dygiosios eglės, 1 vyšnia Royal 

Burgundy. Medžiai ir krūmai buvo sodinami Jono Jablonskio g. atkarpoje nuo Žemaitės g. iki 

miesto ribos, prie Tilžės g. 35A, Prisikėlimo aikštėje, S. Daukanto skvere, Baltų g. atkarpoje 

nuo Daubos g. iki Statybininkų g., S. Šalkauskio g., Gytarių g., Vytauto g. ir P. Višinskio g. 

sankryžoje, Žuvininkų g., Dubijos g. atkarpoje nuo Serbentų g. iki Radviliškio g., Vilniaus g.  

ir Žemaitės g. sankryžoje, prie Vilniaus g. 28–20, Trakų g. 34 ir 10, K. Donelaičio kapinėse, 

Žemaitės g., J. Basanavičiaus g. sankryžoje, prie Šiaurės kolegijos, Statybininkų g. 

3. Parengti ir įgyvendinti želdynų 

pertvarkymo projektus 

Vykdytojas – UAB „Šiaulių apželdinimas“. 

2021 m. spalio–lapkričio mėnesiai. 

2021 m. rudenį buvo įgyvendinamas 2020 m. Karolio Grušo parengtas želdinių 

inventorizavimo ir naujų sodinimo vietų parinkimo projektas „Vilniaus g. teritorija nuo 22 iki 

34 namo, žalieji plotai nuo gatvės pusės iki daugiabučių“. Prie Vilniaus g. 30 ir 32 nupirkti ir 

pasodinti 3 raudonieji klevai, prie Vilniaus g. 34 ir 26 – 30 vnt. pilkosios lanksvos krūmų, 

prie Vilniaus g. 28 ir 24 – 15 vnt. putinalapio pūslenio krūmų. Priemonei įgyvendinti 

panaudota 1210 Eur. 

  

Vykdytojas – Kęstutis Aukselis.  

2021 m. spalio–lapkričio mėnesiai. 

Siekiant sudaryti palankias sąlygas investuotojams išsinuomoti sklypus Šiaulių miesto 

pramoniniame parke, buvo atlikta Aerouosto g. 1, Felikso Vaitkaus g. 15, Pročiūnų g. 3B, P. 

Motiekaičio g. 5 ir Pročiūnų g. 3A sklypuose augančių želdinių inventorizacija. 

Priemonėms įgyvendinti skirta 1 500 Eur. 

 

Vykdytojas – UAB „Josvainių gėlės“. 

2021 m. spalio–gruodžio mėnesiai. 

Buvo suprojektuoti nauji želdynai, pateikiant tikslias augalų sodinimo vietas, sodinamų 

augalų rūšis, įvertinant augančių medžių, krūmų, žolinių augalų esamą būklę, numatomos 

reikalingos ūkinės priemonės. Daugiamečių želdynų projektai parengti šioms teritorijoms: 

Ežero g.–Trakų g. sankirtoje; Ežero g.–Vilniaus g. sankirtoje; Vilniaus g.–Gumbinės g. 

sankirtoje. 

Priemonei įgyvendinti skirta apie 3 630 Eur. 

 

Vykdytojas – UAB „Projektų pasaulis“. 

2021 m. gegužės mėnuo. 

Įgyvendinat Šiaulių miesto Vilniaus gatvės bulvaro rekonstrukcijos projektą, buvo siekiama 

išsaugoti prie P. Višinskio paminklo augančią eglę, kurios skersmuo 1 m aukštyje yra 25 cm 

7187 



(apimtis 79 cm). Buvo perkama didelio dydžio medžio perkėlimo paslauga. Eglė pasodinta 

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Botanikos sode. Botanikos sodo specialistai įdėjo 

daug pastangų siekdami, kad medis prigytų, tačiau rudenį eglė nudžiūvo. 

847 Eur. 

4. Pagerinti Prisikėlimo aikštėje 

esančių želdinių būklę 

Vykdytojas – UAB „Arbovita ir Ko“. 

2021 m. rugsėjo–spalio mėnesiai. 

2021 m. vasarą pastebėta, kad Prisikėlimo aikštėje augantys 4 ąžuolai ir 2 klevai pradėjo 

gelsti, mesti lapus. Siekiant išgelbėti miesto istorinius medžius, nuspręsta nupirkti Prisikėlimo 

aikštėje augančių ąžuolų ir klevų tvarkymo paslaugas. Specialistai atliko medžių lajų 

genėjimą, intensyvią priežiūrą ir augimo sąlygų gerinimo darbus. Medžių polajuose buvo 

nuimtas nederlingo dirvožemio sluoksnis. Polajo zonos supurentos, dirvožemis sumaišytas su 

nauju juodžemiu. Įterpti mikrobiologiniai preparatai. Šių medžių polajai uždengti mulču. 

7652 

* lėšos apvalinamos eurų tikslumu 


