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I. Všį „Vilniaus miesto parkai“ veiklos tikslai, pobūdis, rezultatai 

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, vykdant Vilniaus miesto parkų ir kitų gamtinių teritorijų plėtrą, priežiūrą, 

populiarinimą ir kitą visuomenei naudingą veiklą priskirtose prižiūrėti teritorijose. Všį „Vilniaus 

miesto parkai“ pagal paslaugų teikimo sutartį su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Miesto ūkio ir transporto departamentu atlieka želdinių sodinimo, želdinių priežiūros ir sanitarinio 

valymo paslaugas Vingio parke, Jamonto parke, Ozo parke, Trakų Vokės dvaro sodybos parke, 

Bernardinų sode, Misionierių soduose, Reformatų parke, P. Cvirkos skvere, Santuokų rūmų parke. 

Bendras administruojamų teritorijų plotas – 242 ha. Pagrindinis įstaigos veiklos uždavinys yra 

vykdyti Vilniaus miesto parkų ir skverų profesionalią priežiūrą ir tvarkymą. Pagrindinės įstaigos 

veiklos rūšys: kraštovaizdžio tvarkymas, miškininkystei būdingų paslaugų veikla, nuomojamo 

nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas; 

Įstaigos veikla: 

- saugo, naudoja ir prižiūri Vilniaus miesto parkų ir kitų priskirtų teritorijų želdinius, gėlynus, kitą 

sumedėjusią ir žolinę augmeniją bei šiose teritorijose esančius infrastruktūros objektus; 

- su Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir partneriais rengia bei  įgyvendina parkų ir kitų 

gamtinių teritorijų vystymo, plėtros ir kitus projektus; 

- rūpinasi vertingų gamtos, kraštovaizdžio, kultūros paveldo objektų ir kompleksų išsaugojimu bei 

atkūrimu; 

- koordinuoja poilsio, mokslo, kultūros, sporto, pramogų bei kitą visuomenei naudingą veiklą 

parkuose naudojant ten esančią infrastruktūrą; 

- koordinuoja teritorijose vykdomą komercinę bei projektinę veiklas, derina leidimų išdavimą; 

- vykdo visuomenės informavimą ir ekologinį švietimą bei užtikrina visuomenės interesų tenkinimą 

prižiūrimose teritorijose. 

2014 metais visose parkų teritorijose, laikantis techninės specifikacijos reikalavimų buvo 

atliekamos paslaugos, užtikrinančios takų (dangų) švarą ir tinkamą vejų bei želdinių priežiūrą. Pagal 

Miesto ūkio ir transporto departamento pateiktą užsakymą visose parkų teritorijose buvo atliekamas 

pėsčiųjų takų ir laiptų valymas, atsitiktinių šiukšlių rinkimas ir šiukšliadėžių priežiūra, vejų 

šienavimas, krūmų genėjimas, lapų grėbimas. Kasdieninius priežiūros darbus atliko kiekvienam 

parkui priskirti darbininkai – aplinkos tvarkytojai. Tvarkymo darbai atliekami rankiniu būdu,  

naudojant mažąją techniką bei lengvąjį krovininį automobilį. Dalis mechanizuotų darbų, kaip 
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didesnių plotų vejų pjovimas, šakų išvežimas Vingio parke buvo atliekami nuomojant techniką ir 

perkant paslaugas iš kitų rangovų. 

2014 metais buvo tęsiamas ankstesniais metais vykdytas parkų želdinių tvarkymas, 

šalinant menkaverčius medžius ir krūmus. Intensyviausi tokio pobūdžio darbai buvo atliekami 

Vingio parke, Trakų Vokės dvaro sodybos parke ir Misionierių sodų parke, kur buvo vykdomi 

teritorijos valymai, iškertant menkaverčius medžius ir krūmus. Vingio parke kirtimai vykdyti 15 ha. 

plote, tvarkant teritorijas prie pėsčiųjų takų. Miesto ūkio ir transporto departamento užsakymu 

Vingio parke buvo pakeista dalis suolų ir šiukšliadėžių. Parke pastatyti informaciniai stendai, 

supažindinantys lankytojus su Vingio parko bioįvairove, augmenija, ornitofauna, apsauga nuo erkių. 

Rėmėjų pagalba Vingio parke buvo įrengtos dvi paplūdimio tinklinio aikštelės, o Ozo parke - 

diskgolfo aikštynas. Ozo parke pasodinti Švedinio šermukšnio medžiai. Bernardinų sode vykdyti 

želdynų formavimo darbai, Nyderlandų ambasadai remiant, pasodintos tulpės. Tulpes taip pat 

dovanojo Lenkijos institutas Lietuvoje. Reformatų parko sutvarkymui pradėtas rengti techninis 

projektas. Santuokų rūmų parke atlikta želdynų inventorizacija. Vingio parkui parengtas paplūdimio 

poilsio zonos šalia Neries tvarkymo projektas. 

     Pagal sutartį su UAB „Vilniaus parkai“, įstaiga  nuomoja Vingio parko Estrados pastatą ir 

administruoja parke vykstančius renginius. Renginių organizatoriai su įstaiga derina planuojamų 

koncertų, festivalių, mugių, įvairių varžybų, Dainų švenčių ir kt. renginių datas ir paslaugas. 2014 

m. Vingio parke vyko virš 30 įvairių renginių: sveikatingumo šventės, bėgimai, varžybos, Rusų 

kultūros dienos, Dainų šventės renginiai, fejerverkų festivalis „Vilniaus fejerija“, ekologiškų 

gėrybių mugės ir kiti renginiai. 

 2015 metais įstaiga numato toliau tęsti darbus gerinančius visų prižiūrimų parkų kokybę. 

Želdynų formavimas, atliekant kraštovaizdžio formavimo kirtimus, toliau intensyviai bus vykdomas 

Vingio parko miško teritorijoje. Želdinių sodinimas numatomas Vingio ir Ozo parkuose. Vingio 

parke taip pat numatoma sportinės ir laisvalaikio infrastruktūros plėtra, paplūdimio poilsio zonos 

šalia Neries tvarkymas. Bernardinų sode bus naujai formuojami želdynai ir gėlynų erdvės. Trakų 

Vokės dvaro sodybos parke numatoma užbaigti menkaverčių medžių ir krūmų iškirtimą visoje 

teritorijoje. Reformatų, P. Cvirkos, Misionierių ir Santuokų rūmų parkuose želdynų kokybės 

gerinimo darbai yra baigti ir tolimesni darbai priklausys nuo rengiamų teritorinio planavimo 

dokumentų. 

2015 metais įstaiga planuoja įsigyti naujos komunalinės paskirties technikos parkų priežiūrai, 

jeigu už atliktas paslaugas bus grąžinama skola ir vykdomi savalaikiai atsiskaitymai iš miesto 

savivaldybės administracijos. 

 

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

pabaigoje 

Įstaigoje yra vienas dalininkas – Vilniaus miesto savivaldybė. Įnašų vertė 200 000 Lt, padaryta 

įstaigos steigimo pradžioje, nepakito.  

 

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

panaudojimas pagal išlaidų rūšis  

Per 2014 metus įstaiga gavo pajamų  1 769 983 Lt. Pajamos iš ūkinės veiklos 1 669 109 Lt, kitas 

finansavimas 100 874 Lt 

 

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

metus 

2014 metais viešoji įstaiga įsigijo ilgalaikio turto už 3 091 Lt. 

 

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

užmokesčiui 



Visos įstaigos sąnaudos per 2014 metus – 1 308 119Lt, iš jų darbo užmokesčiui –282 877 Lt, 

patalpų išlaikymas 23 192 Lt, transporto išlaikymas 39 550 Lt, kitos sąnaudos 38 523 Lt. 

 

VI. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

 

Všį „Vilniaus miesto parkai“ metų pradžioje turėjo 23 darbuotojus, metų pabaigoje – 28. 

 

VII. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms 

 

Viešoji įstaiga patyrė išlaidas, susijusias su darbo užmokesčiu darbuotojams, suma – 604 036 Lt. 

 

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 5500 Lt atlyginimas 

už vieną mėnesį, iš viso per 2014 metus priskaičiuotas atlyginimas –  64 177 Lt 

 

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 

 

 


