
2012 metql veiklos ataskaita

ISTAIGOS PAGRINDINES VEIKLOS APIBUDINIMAS

Vie5oji istaiga ,,Vilniaus miesto F,arkai" buvo iregistruota 2011 m. gruodZio 30 d.,
vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 20II-I2-28 sprendimu Nr. 1-382 ,,Del UAB
,,Vilniaus parkai" likvidavimo ir VSi ,,Vilniaus miesto parkai" steigimo". [staigos kodas -
302705154, PVM moketojo kodas LT100Cr070892I5, registracijos ir buveines adresas - M. K.
Ciurlionio g. 100, LT-03100 Vilnius. Viesosios [staigos vadovas - laikinai einantis direktoriaus
pareigas Alvidas Ra5kauskas, finansininke -- Nijole Ruseckiene.

[staigos veiklos tikslai yra tenkinti vie5uosius interesus, vykdant Vilniaus miesto parkq ir
kitrl gamtiniq teritorijq pletr4 prieLiir4 populiarinimq ir kitq visuomenei naudingq veikl4 Siose

teritorijose: Vingio parke, Jamonto parke, Ozo parke, Trakrl Vokes dvaro sodybos parke,
Bernardinq soduose (Sereiki5kiq parke), Misionieriq soduose, Reformatq parke, P. Cvirkos
skvere, Santuokq r[mq parke (buv. Liutororle kapinese), Vokiediq gatves pesdiqjrl pasaLe.
Bendras administruojamq teritorijrl plotas - 242ha.

Pagrindinis istaigos veiklos uZdavirLys yra vykdyti Vilniaus miesto parkq, skvenl ir kitrl
gamtiniq teritorijq profesionali4 prieZiDr4 ir tvarkym4. Veiklos r[Sys: 81.30. Kra5tovaizdZio
tvarkymas 02.40. Mi5kininkystei bldingrl paslaugq veikla 93.29 Kita pramogq ir poilsio
organizavimo veikla ir kita su tuo susijusi veikla.

Savaranki5kq filialq, atstovybiq, dul,:teriniq ir asocijuotq istaigrl vieSoji istaiga neturi.

[staigos kapitalas 200000 Lt, jis suformuotas i5 vienintelio dalininko - Vilniaus miesto
savivaldybes [naSo. Vie5oji [staiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes juridinis
asmuo. {staigos ukiniais metais laikomi kalendoriniai metai. 2012 m. [staiga isigrjo hrto uZ
38881,38 Lt.

ISTAIGOS PAGRINDINIAI DARBAI IR ITINANSINE VEIKLOS ANALIZE

2011 m. gruodZio 30 d. tarp Vilniaus miesto savivaldybes administracijos, atstovaujamos
Miesto Dkio ir transpotto departamento ir V'5[,,Vilniaus miesto parkai" buvo pasira5yta paslaugq
teikimo sutarlis Nr. A72-2230 teikti Zeldiniq sodinimo, Zeldinirl prieZilros ir sanitarinio valymo
paslaugas.

V5[ ,,Vilniaus miesto parkai" pagrirLdinE veikl4 pradejo 2012 m. birZelio 1 d. nuo Trakq
Vokes dvaro sodybos parko prieZiDros, likusiq parkri ir skverq administravimas buvo pradetas
2012 m. liepos 1 d. [staiga 2012 m. uL s;avo ldSas yra [sigyjusi tik maLqq parkq prieZitros
technik4 su kuria savaranki5kai atliko privalomus prieZifros darbus. DidZirdq parkq plotq
prrLlurai - vejq pjovimui, takq Slavimui, Sakq, lapq iSveZimui ir kitiems darbams istaiga nuomojo
speciali4technikq - traktoriq su mechanizmrais ir krovinin[ automobili.

2012 m. laikotarpiu [staiga vykd€, Sias pagrindines veiklos ruSis: parkq prieZiuros ir
valymo, Bernardiml sodq projekto technines prieZilros, renginiq aptarnavimo Vingio parke ir
Estrados patalpq ir inventoriaus nuom4) veiklos r[Sis.

[staigoje metq pabaigoje dirbo 141 darbuotojq (10 darbininkq/sodininkq, direktorius,
mi5kininkas-direktoriaus pavaduotojas, kra5tovaizdLio architekte ir finansininke). 2012 metais
istaiga pagal Lietuvos darbo birZos projekt4 ,,Integtravimo I darbo rinkq skatinimas" gavo
9694,28 Lt subsidijrl

2013 m. [staiga dalyvauja Vilniaus miesto vie5qjrl darbq programoje, 5 (penki) teritorijq
tvarkymo darbuotojai atliks papildomus vie5uosius darbus darbus, kaip Siuk5liU rinkim4
savavali5kq sqvartynq likvidavim4, menkaverdiq krlmq pjovimlkirtim4 Vingio parko estrados
patalpq valym4 lapq ir kitq medZiq pakritq grebim4 gelynq prieZitr4 ir kt.



Pajamas istaiga apskaite pagal atitirrkamas veiklos r[Sis - jas grupavo ir apskaidiuodavo
gautas pajamas per kalendorinius metusr, o Sioms pajamoms uZdirbti atitinkamai patirtas
sQnaudas skaidiavo taip pat pagal atitinkrmas veiklos rD5is, todel [staigos apskaitoje galima
formuoti i5vadas del atskiros veikos efektyrTumo ir ekonomiSkumo, galimo s4naudq maZinimo.

[staigos pajamq ir s4naudq vidaus alpskaita.
Pajamos:
P agrindine istai go s veikl a (teritorij q prieLiur a ir valymas)
Rekonstrukcij os proj ekto (Bernardinq sodo ) technine prieZilra
Renginiq aptarnavimas, inventoriaus ir irangos nuoma
Vingio parko estrados teritorijos ir patalpq,nuoma
Komunalines ir elektros paslaugos
Investicine ir finansine veikla
Viso:

Kompensuotos s4naudos :

Gauta parama
Gauta subsidija i5 Lietuvos darbo birZos
Viso kompensuotos s4naudos :

S4naudos:
1. Pagrindine veikla (teritorijq prreLiura ir valymas)
1.2. Darbuotojq darbo uZmokestis ir mokesrjiai
1.3. Rangovq sanitarinio valymo paslaugos
1.4. Transporlo nuoma ir kuro s4naudos
1.5. Ukio inventoriaus [sigijimas ir remontas
1.6. Ilgalaikio turlo nusidevejimas
1.7. Viso:
2. Administracines sqnaudos :

2. 7 . D arbuotoj 11 darbo uZmoke sti s ir moke siiiai
2.3. Komunalines ir elektros paslaugos
2.2. Biuro ir patalpq nuoma
2.4. Telekomunikacij os, intemetas, kompiuterine [ranga
2.5. Estrados pastato remontas
2.6. Kanceliarines, buities priemonds, seminarai, advokatai, auditas
2.7. Neatskaitomas PVM
2.8. Banko paslaugos, baudos ir delspinigiai
2.9.Kita veikla
3.0. Viso:

- 483913,39
- 23305,79
- 86227,65
- 28769,56
- 38588,24
- 270,00
- 661074,62

- 1500,00
- 9694,29
- IlI94,2g

- 173094,49
- 102314,34
- 14723,79
- 11663,19
- 6949,12
- 308744,91

- 155299,20
- 47537,42
- 5445,91
- 6791,37
- 8192,6r
- g6g6,6g

- r9r03,73
- 349,19
- 404,70
- 244799,90

VSI ,,Vilniaus miesto parkai" kartu su balansu pateikia finansiniq ataskaitq aiskinam4ji
ra5t4. Veiklos rezultatas - 118734 Lt pelnas. Gautos pajamos tiesiogiai skiriamos tenkinti miesto
parkq vie5uosius interesus 2013 metais.

Per ataskaitinius finansinius metus priskaidiuotos tokios su [staigos vadovais susijusios
sumos - direktoriui per ataskaitin[ laikotarpi priskaidiuota 43904,70 Lt atlyginimo. Kitq i5mokq
ataskaitiniais metais nebuvo.

2012 m. gauta parama sumojq. 1500,00 Lt iS UAB ,,Blue Bridge Baltic", kuri buvo
panaudota Vingio parko tvarkymui. Sios [monds paramos deka Vingio parke buvo atverta
apZvalgos aik5tele ant stataus Neries Slaito, nuo kurio atsiveria vaizdas i upp ir miest4.

[staigoje sukurta vidaus kontroles sistema: organrzacine struktura, [staigos apskaitos
politika, vidaus tvarkos taisykles, darbuotcrjams parengti pareiginiai nuostatai (instrukcijos) ir
suformuluoti jt1 darbo tikslai, parengtos ivairios darbo tvarkos ir saugos taisykles.



21 0 | pafiirtintos istaigos supaprastintos vie5qjq
imq, sandoriq bendra suma _ I7lg34 Lt.

ir sveikatos bei pareigines instrukcijos;
ra ir pareigybiq s4ra5as;

tos politika;
nuomos ir paslaugq ikainiai;
bo tvarkos taisykles bei kiti reglamentuojantys

PARKU PRIEZIURA IR SANITARINIS'\/ALYMAS

VSi ,,Vilniaus miesto parkai* 20
teritorijas. Nuo 2012 m. birZelio 1 d. istaig
m. liepos 1 d. - Vingio, Jamonto, Ozo, Sai

Q,i{9s skverq ir Vokiediq g. pesdiqjq 
tr

,,Zeldinit4 so dinimo, Zeldiniq prieZilro s ir s

parkq prieZilr4 ir sanitarini valym4 _ mi5ki
Budenas. Visose parkq teritorijose, laikantis t

priskirti darbininkai - sodininkai. Dalis nrech
paslaugas i5 

1

krDmapjoves n
Siekiama, ka s
iSveZim4 surinktq Siuk5liq iSveZimq ir kitus
kokybi5kai parkq prieZi[rai butina minimati k
su visais komplektuojamais prieZiDros piada
technikq planuoj ama isi gyti 20 I 3 metais, sudar

labiau lankomas Trakrl Vokes gyventojq ir t
parko teritorijos ,,i5stumiami., asocialiis
autotransporto vaLinejimas. Dvarvietes tvenkiniai saugomi nuo savavaliskos nereguliuojamos
Zvejybos.

ki2012 m. liepos mdn. buvo visiSkai pamirsta.
susikaupusiq Siuk5lynq, iSkirsti me*averZiai

rantes ir akmenimis gristi vandens kanalai.
ejo lankytis ir laisvalaiki leisti tevai su maiaisreportaL H:13'l:':T:3;:#1HJ;;tll"H::;,,3i;#;
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^:-:_-^ , ,.-, 1, iros s gali bUti sprendZiamas tik rengiantir igyvendinant techninius projektus.
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gereja parko kra5tovaizdis, visuomenei sutroiki
groZetis senaisiais parko puSynais .

Naujai irengtas Ozo parkas be kaLsdienines prieZi[ros nereikalauja papildomq darbq irpilnai atlieka savo funkcijas. 2013 m. numatomas po parko [rengimo Zuvusiq Zeldiniq
atsodinimas. Jamonto parko platesni Zeldynq tvarkymo au.uui - menkaierdiq medZiq ir krumqkirtimai planuojami nuo 2013 rudens.

ir prie [ejimrt i parkus
pastatyti Vingio, Ozo

Vingio, Trakq Vokes ir Bernardinq parkams bus parengtos
iSkabintos lankymo taisykles. Stendus ekologine tematika numatoma
Misionieriq parkuose.

BERNARDINU SODO TECHNINE PRIEJZIURA IR PARENGIAMIEJI DARBAI

bei technine prieZiura
vystymo kompanija,,

o architekte Ramune
eldiniq ir jq pasodinimo darbu
alq plotq nuZymejimuose, priima
adeti vykdyti 2012 m. vasar4 ir

sodo _architekte 
Ramune Sanderson 

Jaip nat d,alyvauja Bemardinqadmi ?ifti, i:lll, ?:,ffi [Tl?T;,#T?H,ffi:"bi,T;:lixln?sprQs klausimus, kurie tures [takos ilgalaikei objekto prieZiurai.
mardinq sodo, kaip centrinio Vilniaus miesto _

54 kuris ivardina Siuolaikinio parko prieZiDros
metodik4. Juo vadovauj antis planuoj ama siekti

sutelkiant parko savininko, valdytojo,
ir juridiniq asmenq pastangas. Bernardinq
bes Miesto Dkio ir transporto departamento

t rengs patikslint4 Bernardinq sodo prieZiDros

bykle ir darbq eiga, i5rinktas komisijos pi
vie5qjq erdviq ir Zeldynq srityje, atiiekan
pneliirai, kuriama informavimo strategiia b
grupemis.

INFORMACINES SKLAIDO S STRATEGIJOS FORMAVIMAS IR IGYVENDINIMAS

2012 m. buvo parengtas istaigos sve,tainds tinklapis, kuriame siekiant tenkinti viesuosiusinteresus yra kaupiama ir viesinu-u itrfo.,nacija apie administruojamq teritorijq b1klE, jose



vykdomq veikl4 ir pletros planus. [staiga organizuoja informaciniq stendq ruo5im4 ir pastatymq
2013 m. pavasar[ priZilrimose teritorijose su tikslu informuoti visuomenq apie teritorijq
ekologij4 populiarinti gamtos mokslq Linias. [staiga ruo5ia prane5imus Ziniasklaidai apie
teritorijose vykdomus svarbius darbus su tiLkslu informuoti visuomenq ir populiarinti su miesto
Zeldynais susijusi4 informacij4 pristatonri renginiai, vykstantys Vingio parke ir kituose
parkuose. [staiga bendradarbiauja su mokymo [staigomis (Vilniaus Geclimino technikos
universitetas, Vilniaus tarptautine mokykla) ir teikia informacij4 apie Leldynq problematik4
istai gq edukacinei veiklai.

RENGINIU APTARNAVIMAS IR E,STRA DOS PASTATO ADMINISTRAVIMAS

[staiga pagal nuomos sutart[ administruoja Vingio parko Estrados pastato dal[, M. K.
Ciurlionio g. 100, Vilniuje, 2785,8I kv. m, nuomos terminas iki UAB ,,Vilniaus parkai"
likvidavimo proced[ros pabai gos.

Priskirtuose parkuose [staiga atlieka renginiq paslaugq teikimo (elektros tiekimo,
teritorijos tvarkymo, [rangos nuomos) funkcijas. Renginiq organizatoriai su istaiga derina
vie5uosiuose miesto parkuose planuojamq konceftq, festivaliq mugirl, sveikatingumo begimq,
[vairiq varLybq, Daintl Svendiq ir kt. rerLginiq datas ir paslaugas. 2012 m. renginiai buvo
aptamaujami tik Vingio parke, viso apie ilO renginiq. Pagrindiniai i5 jq - ,,Snaigds" Lygiai ir
sveikatingumo Sventes, begimai, varZybos ,,Vilnius Challenge 2012", Rusq kultDros dienos,
Lietuvos moksleivirl dainq Svente, Lady Gaga konceftas, tarptautinis fejerverkq festivalis
,,Vilniaus fejerija", ekologi5kq gerybiq muge ir kiti. Siuo metu jau derinamas Vingio parko 2013
m. renginiq kalendorius.

[vairios organizacijos ir visuomene po Bernardinq sodo (Sereiki5kiq parko)
rekonstrukcijos jau planuoja rengti ir lankytis ivairaus pob[dZio renginiuose, todel istaigos
funkcija - uztikrinti tam reikalingus procesus ir pateisinti daugiafunkci Bernardinq sodo
vaidmen[. Bemardinq sodo erdve nedidele, pagrindinis darbas bus uZtikrinti, kad funkcijos
deretq tarpusavyje ir parkui bei visuomenei butq naudingos, su i5liekam4ja pridetine verte.

VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZES

fstaiga 2013 metais numato papilldomai atlikti darbus, gerinandius priZilrimq parkq
kokybq: Reformatq parko liepq Zeldiniq retinim4 Misionieriq sodq Zeldiniq tvarkym4 Salia
baigiamo restauruoti Bastejos komplekso ir buvusio s4vartyno rekultivavirn4 Kudrq parko
teritorijoje, naujq gelynq formavimq Centrines dalies parkq teritorijose, Vokiediq gatves pesdiqjq
pasaLo Zeldiniq tvarkymq ir apsaugq nuo pr:aeiviq. Trakq Vokes dvaro sodybos parke bus toliau
tgsiamas krDmq ir medZiq s4Zalynq formavimas pagal Eduardo Andre projekt4 peizaLinio parko
formavimo pagrindais. Vingio parke suplanuotose teritorijose toliau bus atliekami kra5tovaizdLio
formavimo kirtimai, naujai suformuotq atvirq erdviq/pievq teritorijose planuojama pasodinti
dekoratyviniq krrlmq bei medeliq, numatytii vietas naujq suoliukq ir kitq maZosios architekt[ros
irenginiq pastatymui. Parke planuojama atnaujinti Sveikatingumo tak4 praplatinti slidininkq
tr4sas, atnaujinti (atseti) estrados aikStes ve j4.

Vingio, Trakq Vokes ir Bernardinq parkams 2013 m. parengtos ir prie iejimq I parkus
planuojamos i5kabinti lankymo taisykles, Stendus ekologine tematika numatoma pastatyti
Vingio, Ozo Misionieriq parkuose.

L. e. direktoriaus pareigas Alvidas RaSkauskas


