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Viešosios įstaigos „Vilniaus miesto parkai“ 

2021 metų veiklos ataskaita 

 

2022-04-13 

Vilnius 

 

I. VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ veiklos tikslai ir pobūdis, ekonominio ir socialinio 

poveikio vertinimas. 

 

Viešoji įstaiga „Vilniaus miesto parkai“ (toliau Įstaiga) įsteigta 2011 m. gruodžio 30 d. 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimu Nr. 1-382 „Dėl UAB „Vilniaus parkai“ 

likvidavimo ir VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ steigimo“. Įstaigos veiklos tikslai yra tenkinti viešuosius 

interesus, vykdyti Vilniaus miesto parkų ir kitų gamtinių teritorijų plėtrą, priežiūrą, populiarinimą ir 

kitą visuomenei naudingą veiklą priskirtose prižiūrėti teritorijose. VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ pagal 

2019-01-09 paslaugų teikimo sutartį Nr. 29-7/19(1.2.16-TD2) su Vilniaus miesto savivaldybės 

administracija, atlieka želdinių sodinimo, želdinių priežiūros ir sanitarinio valymo paslaugas Vingio 

parke, Jomanto parke, Ozo parke, Trakų Vokės dvaro sodybos parke, Bernardinų sode, Misionierių 

soduose, Reformatų sode, P. Cvirkos skvere, Liuteronų (Santuokų rūmų) sode, Lukiškių aikštėje ir 

kitose savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu priskirtose teritorijose. Pagrindinis įstaigos 

veiklos uždavinys yra vykdyti Vilniaus miesto parkų ir skverų profesionalią ir kokybišką priežiūrą 

bei tvarkymą. Pagrindinė įstaigos veiklos rūšis – kraštovaizdžio tvarkymas. Bendras administruojamų 

teritorijų plotas 2021 metų pabaigoje – 343,97 ha. 

Visose parkų teritorijose, laikantis techninės specifikacijos reikalavimų, buvo atliekamos 

paslaugos, užtikrinančios takų dangų švarą, kokybišką vejų bei želdinių priežiūrą. Parkų teritorijose 

reguliariai valomi pėsčiųjų takai ir laiptai, renkamos atsitiktinės šiukšlės, prižiūrimos šiukšliadėžės, 

pjaunama veja, grėbiami lapai ir kitos medžių pakritos, kerpami krūmai, ravimi gėlynai, pjaunamos 

medžių atžalos, renkamos ir išvežamos lūžusios šakos bei atliekami visi kiti būtini sezoniniai darbai. 

Kasdieninius priežiūros darbus atlieka kiekvienam parkui priskirti darbuotojai – aplinkos tvarkytojai. 

Tvarkymo darbai atliekami rankiniu būdu, naudojant mažąją techniką, du traktorius, lengvąjį 

krovininį automobilį. Dalis mechanizuotų darbų, kaip didesnių plotų vejų pjovimas, šakų ir lapų 

išvežimas, buvo atliekami nuomojant techniką ir perkant paslaugas iš rangovų. 

Įstaiga dirba vadovaudamasi Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu VšĮ 

„Vilniaus miesto parkai“ strateginiu veiklos planu 2019–2024 metams ir jame numatyta vizija bei 

misija. 

Įstaigos vizija – klestintys Vilniaus miesto parkai ir viešosios erdvės. 

Įstaigos misija – teikti kokybiškas Vilniaus miesto parkų ir viešųjų erdvių priežiūros ir 

plėtojimo paslaugas.  
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Veiklos strategijoje numatyti vertinimo kriterijų rodikliai ir įgyvendinimas 2021 metais. 

 

Strateginis tikslas Vertinimo rodiklis / planuojama reikšmė 

2021 m. 

Įgyvendinimas 

2021 m. 

Prižiūrėti ir tvarkyti miesto parkus 

ir viešąsias erdves, plėtoti miesto 

gamtines teritorijas 

Parkų ir viešųjų erdvių infrastruktūros 

gerinimo partnerystės projektų kiekis / 2 vnt. 

2 vnt. 

 

Lukiškių aikštėje UAB „Husqvarna Lietuva“ įrengė vejos pjovimo robotą. Įvertinus įrangos 

funkcionalumą ir patogumą, pasibaigus sutarties galiojimui VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ įsigijo vejos 

pjovimo robotą, kad inovacijos ir toliau būtų taikomos miesto žaliųjų erdvių priežiūroje.  

Vingio parke buvo perdažytas ir apželdintas AB „Vilniaus šilumos tinklai“ paviljonas. Pagal 

pasirašytą susitarimą AB „Vilniaus šilumos tinklai“ jiems priklausanti paviljoną perdažė VšĮ 

„Vilniaus miesto parkai“ kraštovaizdžio architektės pasiūlyta spalva, o įstaiga įrengė konstrukciją 

želdinimui ir pasodino vijoklius. 

 

Strateginis tikslas Vertinimo rodiklis / planuojama reikšmė 

2021 m. 

Įgyvendinimas 

2021 m. 

Sudaryti sąlygas vykdyti veiklą 

miesto parkuose ir viešosiose 

erdvėse 

Vingio parke vykstančių renginių skaičius / 

43 vnt. 

45 vnt. 

 Administruojamuose parkuose šiltuoju 

sezonu veikiančių verslų skaičius / 36 vnt. 

36 vnt. 

 

Didėjantys parkų priežiūros ir tvarkymo kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai darė teigiamą 

socialinį poveikį parkų lankytojams. Tvarkant ir administruojant parkus buvo sudarytos palankios 

sąlygos vykdyti laisvalaikio, poilsio, kultūros, sporto ir aptarnavimo veiklą visuose miesto parkuose. 

Pandemija lėmė didesnį viešųjų erdvių naudojimą mokymams ir pamokoms. Vingio parke 

buvo suorganizuota Tūkstantmečio vaikų akademijos konferencija, kuri vyko dvi savaites. Taip pat 

vyko Saugos akademijos mokymai, Pasaulio viktorinos čempionatas. 

Taip pat Vingio parke vyko keli didesni kasmetiniai renginiai: fejerverkų festivalis 

„Fejerija“, bėgimai „Color Run“ ir „Insane run“, oro balionų festivalis, virš 20 įvairių sporto renginių 

(šeimos sporto šventė „Healthy fest“, bėgimas „Vilkų takais“, Žolinių bėgimas, Vilniaus maratonas, 

sporto klubo „Makabi“ bėgimas, kriketo varžybos ir kiti). 

Vingio parke šiltuoju sezono metu veikė 17 įvairių paslaugų vietų – dviračių, riedučių ir kt. 

pramogų nuomos punktai, 13 prekybinių vietų (kava, ledai ir kt.), 8 prekybos–maitinimo vietos iš 

autotransporto priemonių, 3 kavinės su lauko terasomis. Įvairių paslaugų veiklai Vingio parke įstaiga 

subnuomojo Estrados pastato patalpas, taip pat koordinavo vykstančius renginius, teikė tvarkymo 

paslaugas renginių metu ir jiems pasibaigus.  

Lukiškių aikštėje ir Bernardinų sode, kaip ir ankstesniais metais, veikė vasaros skaityklos. 

Bernardinų sode vyko Kristupo festivalio ir Kultūros nakties renginiai, Baltica festivalis, įvairios 

socialinės akcijos, jogos užsiėmimai. Šiame sode buvo įregistruota 21 santuoka. 

Kūdrų parke vyko šiuolaikinės skulptūros kūrėjų paroda „Belaukiant“, pristatant parodą 

buvo organizuojamos ekskursijos. Taip pat vyko koncertas O‘Pieva. Ozo parke buvo suorganizuota 

fotografijų paroda „Kėdės laukia žiūrovų“.  

Dalyje VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ prižiūrimų teritorijų vyko filmavimai. Trakų Vokės 

dvaro sodybos parke, Bernardinų sode, Sapiegų parke, Vingio parke vyko įvairių filmų ir reklamų 

filmavimo darbai.  

 



Strateginis tikslas Vertinimo rodiklis / planuojama reikšmė 

2021 m. 

Įgyvendinimas 

2021 m. 

Vykdyti ekologinį švietimą 

prižiūrimose teritorijose 

Ekologinio švietimo projektų, kuriuose 

dalyvauja Įstaiga skaičius / 2 vnt. 

3 vnt. 

 

VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis su mokymo 

įstaigomis. Studentų praktikos sutartys sudarytos su Vilniaus agrotechnologijos mokymo centru, 

Vilniaus statybininkų rengimo centru, VšĮ Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“. Pagal šias sutartis į 

įstaigos prižiūrimas teritorijas kviečiami kraštovaizdžio srities studijų studentai atlikti praktiką, 

bendradarbiaujama aplinkosaugos, ekologinio švietimo ir kitais klausimais. Pagal galimybes ir 

poreikį praktiką baigusiems studentams siūlomos darbo vietos.  

2021 metais sudaryta bendradarbiavimo sutartis su UAB „Miesto bitininkai“. 

Bendradarbiaujant su Urbanbee.lt ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Vingio parke buvo 

įrengti du aviliai. Vyko seminaras įstaigos darbuotojams, kurio metu supažindinta su miesto 

bitininkyste. Planuojama, kad VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ prižiūrimose teritorijose bus 

apgyvendinta ir daugiau bičių šeimų. 

 Ozo parke 2021 metais įgyvendintas unikalus projektas – pasodintas miesto miškas „Urban 

forest“, sudarytas iš penkių Lietuvoje sutinkamų miškų: kerpšilio, brukniašilio, žaliašilio, šilagirio ir 

Kuršių Nerijoje augančio kalnapušyno. Miesto miško projekto „Ozo Urban Forest“ idėjos autoriai ir 

įgyvendintojai yra Miškininkystės platforma „Foros“ ir miškų atkūrimo įmonė UAB „Skogran“. 

Projektas yra akcijos „Žalioji Vilniaus banga“ dalis. Prie pasodinto miesto miško įrengti informaciniai 

stendai, supažindinantys su čia augančiais želdiniais, dirvožemiu ir kita naudinga informacija. 

Viešosios įstaigos „Vilniaus miesto parkai“ specialistai prisidėjo miško planavimu, želdinių 

atrinkimu, sodinimu. Taip pat, kad pasodinti želdiniai įgautų jiems būdingų savybių, įstaiga užtikrina 

apsodintos vietos priežiūrą.  

Viešoji įstaiga „Vilniaus miesto parkai“ nuo 2019 metų mieste įrengia lesyklas su 

informaciniais stendais apie teisingą paukščių lesinimą. 2021 metais lesyklų įrengimo darbai taip pat 

buvo  tęsiami. Vilniaus parkuose įmonių iniciatyva buvo keliami inkilai, statomi vabzdžių viešbučiai. 

Bendradarbiavimas su įmonėmis ekologinėmis temomis skatina miestiečių įsitraukimą ir dėmesį 

supančiai gamtai. 

 

Strateginis tikslas Vertinimo rodiklis / planuojama reikšmė 

2021 m. 

Įgyvendinimas 

2021 m. 

Didinti administruojamų teritorijų 

skaičių ir plotą 

Administruojamų teritorijų skaičius / 14 vnt. 21 vnt. 

 Administruojamų teritorijų plotas / 292 ha 343,97 ha 

 

Nuo 2020 metų pabaigos prie įstaigos prižiūrimų teritorijų prijungtas Neries senvagės parkas 

(7,06 ha), nuo 2021 m. rugsėjo 3 d. prie VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ prijungtos 4 naujos teritorijos: 

Varnės parkas (9,90 h a), Žirmūnų teritorija (15,13 ha), Pavilnionių teritorija (5,17 ha) ir Naujininkų 

teritorija (12,47 ha).  

Nuo 2020 metų įstaigoje įdiegti Viešųjų erdvių kokybės standartai. Standartai pritaikyti 

trejose teritorijose: Bernardinų sode, Ozo parke ir P. Cvirkos skvere. 2021 metais šiais standartais 

vadovaujantis ir toliau prižiūrimi minėti parkai bei Lukiškių aikštė, Neries senvagės parkas, 

Japoniškas sodelis Sluškų g. ir želdiniai prie Baltojo tilto. Parengtame dokumente nustatyti vertinimo 

kriterijai, kuriais remiantis vertinama, ar teritorija atitinka numatytą priežiūros lygį. 

Visuose įstaigos prižiūrimuose parkuose vykdyti želdynų tvarkymo ir infrastruktūros 

gerinimo darbai. Vingio parke tęsti miško kraštovaizdžio tvarkymo darbai: pjauti menkaverčiai 



krūmai ir medeliai, rinktos ir krautos į krūvas kirtimo atliekos, šakos, organizuotas jų išvežimas. Iš 

įstaigos uždirbto pelno atnaujinta 180 vnt. suolų Bernardinų sode. 

2021 metais parkuose vyko daug sodinimo iniciatyvų. Vingio parke pasodinti 5 alyvų 

krūmai, kurie perkelti iš pradėtos rekonstruoti Vokiečių gatvės. Ozo parke pasodintas korėjinis kėnis, 

2 magnolijos, ąžuolas, įvairūs krūmai. Reformatų sode Šv. Kristoforo Rotary klubas pasodino alyvų 

krūmus. Viešoji įstaiga „Vilniaus miesto parkai“ Misionierių soduose pasodino 30 riešutmedžių. 

Pfizer Luxembourg SARL filialo Lietuvoje iniciatyva šio sodo šlaite pasodinta daugiamečių augalų 

kompozicija.  

2021 m. Bernardinų sode ir Lukiškių aikštėje aplinkos tvarkymo, ravėjimo ir želdynų 

priežiūrą vykdyti padėjo savanoriai iš įvairių įmonių. Bernardinų sodo botanikos dalyje studentės 

iniciatyva buvo įrengtos žydinčio daržo, prieskoninių ir vaistinių augalų lysvės. 

Baigtas Reformatų sodo ir Trakų Vokės dvaro sodybos parko atnaujinimas. Parkai perduoti 

įstaigos priežiūrai ir tolimesniam tvarkymui. Toliau buvo tęstas Vilniaus japoniško sodo įrengimo 

techninio projekto įgyvendinimas.  

2021 metais savivaldybės administracijos direktorės įsakymu patvirtinta nauja įstaigos 

valdymo struktūra ir pareigybių sąrašas. Suformuotos naujos miesto želdynų projektavimo ir miesto 

želdynų priežiūros tarnybos. Įstaigoje pradėjo dirbti arboristas, kraštovaizdžio architektas, sodininkas 

ir miškininkas. Kraštovaizdžio architektas rengė gatvių želdinimo planus. Arboristas vertino senolių 

medžių būklę mieste, teikė rekomendacijas medžių priežiūrai, parengė želdynų priežiūros taisykles. 

Sodininkas ir miškininkas vykdė pasodintų želdinių monitoringą, teikė rekomendacijas sodinimui ir 

priežiūrai, dalyvavo sodinimuose. 

Strateginiame veiklos plane numatyta strateginių tikslų įgyvendinimo priemonių ir 

stebėsenos rodiklių sistema lėmė įstaigos ekonominio ir socialinio poveikio kitimą. Dėl įstaigos 

veiklos efektyvumo bendrosiose veiklos srityse: turto valdymo, finansų valdymo ir apskaitos, 

personalo valdymo, viešųjų pirkimų, teisės, dokumentų valdymo ir administravimo bei kitose 

bendrosios veiklos srityse, gerėjo įstaigos ekonominiai rodikliai. Įstaiga dirbo pelningai (140 473 

Eur), praėjusiais laikotarpiais uždirbtą pelną investavo parkų infrastruktūros gerinimui (18 900 Eur). 

40 proc. augo įstaigos pajamos. 

2022 metais įstaiga įgyvendins Strateginiame veiklos plane numatytus tikslus ir uždavinius 

bei sieks veiklos efektyvumo didinimo. Didesnio veiklos efektyvumo bus siekiama dirbant pagal 

tarptautinių viešųjų erdvių priežiūros kokybės standartų reikalavimus bei efektyviau naudojant 

įstaigos administracinius resursus.  

2022 metais toliau bus vykdomi infrastruktūros gerinimo darbai įstaigos prižiūrimose 

teritorijose. Planuojama atnaujinti Vingio parko projektinius pasiūlymus bei numatyti tolimesnį parko 

infrastruktūros kūrimą. Numatomi tolesni Vingio parko ir Bernardinų sodo suolų remonto darbai. 

Planuojama tvarkyti susidėvėjusius Bernardinų sodo ir Ozo parko takus, taisyti laiptus Sapiegų ir 

Pasakų parkuose. 

Planuojama parengti naujai perimtų priežiūrai Pavilnionių, Varnės, Žirmūnų ir Naujininkų 

teritorijų tvarkymo planus, pagal poreikį įrengti mažosios architektūros elementus. 

Įstaiga planuoja vykdyti įrengiamų Vingrių, Japoniško sodo, Liuteronų sodo ir kitų teritorijų 

želdinimo techninę priežiūrą. Projektiniai pasiūlymai bus rengiami Jomanto ir Pasakų parkų 

tvarkymui.  

2022 metais kraštovaizdžio architekto komanda projektuos Vilniaus žaliąsias stoteles, toliau 

rengs gatvių želdinimo planus. Arboristas rengs želdynų sodinimo taisykles.  

 

 

 



II. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir 

pabaigoje 

Įstaigoje yra vienas dalininkas – Vilniaus miesto savivaldybė. Įnašų vertė 57 924 Eur, padaryta 

įstaigos steigimo pradžioje, nepakito. 

 

III. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų 

panaudojimas pagal išlaidų rūšis 

Per 2021 metus įstaiga gavo pajamų 1 043 817 Eur. Pajamos iš ūkinės veiklos 1 032 152 Eur, kitas 

finansavimas 11 665 Eur. 

 

IV. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius 

metus 

2021 metais viešoji įstaiga įsigijo ilgalaikio turto už 56 233 Eur. 

 

V. Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui 

Visos įstaigos sąnaudos per 2021 metus – 903 340 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 637 266 Eur, 

patalpų išlaikymui – 24 882  Eur, transporto išlaikymui – 13 549 Eur, kitos sąnaudos – 227 643 Eur. 

 

VI. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ metų pradžioje turėjo 35 darbuotojus, metų pabaigoje – 40. 

 

VII. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms 

Viešoji įstaiga patyrė išlaidas, susijusias su administracijos darbo užmokesčiu: 126 048 Eur. 

 

VIII. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui 

ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms 

Įstaigos vadovas – direktorius Laisvūnas Budėnas. Įstaigos vadovui mokamas 2 800,00 Eur 

atlyginimas. Nuo 2021 m. liepos 1 direktoriui paskirtas mėnesinis 30 % priedas, iš viso per 2021 

metus priskaičiuotas atlyginimas – 38 007 Eur. 

 

IX. Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir 

kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms 

Kolegialūs organai, vadovaujantis įstaigos įstatais, viešoje įstaigoje nebuvo sudaryti. 

 

X. Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems 

asmenis 

Įstaiga nemokėjo jokių išmokų asmenims, susijusiems su įstaigos dalininku. 

 

 

 

Direktorius     Laisvūnas Budėnas 


