
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILKAVIŠKIO MIESTO ŽELDINIŲ 

INVENTORIZACIJA IR TVARKYMO PROJEKTAS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

    Projekto vadovas: dr. Julius Bačkaitis 

 

       

   

 

        

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Akademija, 2012 m. 
 



 2 

T U R I N Y S 

 

 Psl. 

  

ĮVADAS 3 

METODIKA 4 

1. BENDROJI DALIS 7 

1.1. Želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo politikos kryptys bei bendra Lietuvos želdynų ir 

želdinių padėties analizė 

 

7 

1.2. Vilkaviškis istorijos bėgyje 9 

2. SPECIALIOJI DALIS 12 

2.1. Bendra dabartinė Vilkaviškio miesto želdinių ir želdynų charakteristika 12 

2.2. Vilkaviškio miesto želdinių dendrologinės vertybės 15 

2.3. Vilkaviškio miesto parkų ir skverų esama būklė bei jos pagerinimo būdai 20 

2.4. Vilkaviškio miesto želdinių sanitarinė būklė bei planuojamos jų tvarkymo priemonės 27 

NAUDOTA LITERATŪRA 30 

PRIEDAI (tekstiniai) 31 

I. Specialiosios sąlygos, aktualios įveisiant ir tvarkant želdinius bei želdynus 31 

II. Vilkaviškio miesto želdinių tvarkymo (ūkinių priemonių) žiniaraštis 33 

III. Vilkaviškio miesto želdinių taksoraštis - 

***  

PRIEDAI (grafiniai)  

IV. Vilkaviškio miesto želdinių planas (M 1 : 5 000) - 

V. Vilkaviškio miesto želdinių tvarkymo (ūkinių priemonių) planšetai (M 1 : 2 000) - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ĮVADAS 
 

 

Lietuvos želdynų istorija siekia senus laikus. Želdynų, kaip žaliųjų plotų visumos, paskirtis 

daugiafunkcinė: ekologinė, estetinė, pažintinė, rekreacinė, architektūrinė, istorinė, kultūrinė, 

psichologinė ir apsauginė. Želdynai taip pat atlieka biologinės įvairovės bei dendrofloros genofondo 

išsaugojimo funkciją. 

Želdynai ypač svarbūs miestuose. Jie gerina miestų estetinį vaizdą, sudaro optimalias 

gyvenimo sąlygas, reguliuoja oro cirkuliaciją, veikia gyvenamosios aplinkos kokybę. 

Šiandieninis kraštovaizdis nėra vienalytis ir vienavertis. Įvairiose teritorijos dalyse jis 

nevienodai sukultūrintas, atlieka skirtingas socialines ir ekonomines funkcijas, turi skirtingą struktūrą, 

formą, raišką, kultūrinę ir visuomeninę reikšmę. 

Miesto augalija yra reikšminga kraštovaizdžio dalis. Jos planavimas bei tvarkymas visada 

buvo ir yra svarbi kraštotvarkinė veikla, kurios pobūdis priklauso nuo visuomenės poreikių bei 

išgalių, taip pat nuo planavimo lygių ir tvarkymo būdų. 

Teritorijų planuose miestų augalija vadinama įvairiai: žaliaisiais plotais, žaliąja struktūra, 

želdynų struktūra, miesto žaluma ir pan. 

Miestuose parkai formuoja urbanistinę erdvę, atlieka kompozicinių centrų funkciją, gerina ir 

palaiko kultūrinio Lietuvos kraštovaizdžio kokybę ir suteikia jam savitumo. Išsidėstę visoje šalyje 

beveik visuomet gražiausiose vietose, dauguma parkų yra patrauklūs turistiniai objektai. 

Siekiant užtikrinti subalansuotą Lietuvos želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo plėtrą, 

patenkinti įvairių visuomenės grupių poreikius ir užtikrinti želdynų išsaugojimą ateities kartoms, 

Aplinkos ministerija parengė ilgalaikę (iki 2015 metų) želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo 

strategiją, kuri 2002 metų lapkričio 29 dieną buvo patvirtinta LR aplinkos ministro įsakymu Nr.615. 

Lietuvos želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo strategija remiasi LR Konstitucija bei 

kitais teisės aktais. Strategijoje želdynai suprantami kaip specialioje teritorijoje žmogaus sukurti ar 

pritaikyti želdinių (medžių, krūmų, vejų, gėlynų) ir įrenginių (takų, aikštelių, ir kt.) teritoriniai 

kompleksai, skirti želdiniams auginti ir naudoti rekreaciniams, sanitariniams–higieniniams ir 

kitiems tikslams. Želdynų paskirtis daugiafunkcinė: apsauginė (želdynai mažina vėjo greitį ir 

apsaugo nuo sniego kelius, geležinkelius, kitus inžinerinius įrenginius, laukus), aplinkos sąlygų 

gerinimo (želdiniai yra barjeras teršalams ir triukšmui, jie sugeria anglies dvideginį, gamina 

deguonį) ir kt. Atlikdami šias funkcijas, želdiniai yra itin svarbi žmogaus veiklos kompensuojamoji 

priemonė, siekiant išsaugoti ekologinį teritorijos stabilumą. 
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METODIKA 

 

Vilkaviškio miesto želdinių inventorizavimo darbai buvo atliekami 2011 metų vasarą, 

vadovaujantis, kiek patikslintomis ,,Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis 

(2008 m. sausio 8 d. Nr. D1-5). 

Inventorizacija atliekama natūroje apžiūrint kiekvieną želdinių grupę ir (ar) atskirus želdinius, 

bei užpildant Želdynų ir želdinių inventorizavimo kortelę (lentelę): 

1 skiltyje „Želdyno (objekto) pavadinimas“ įrašomas konkretus inventorizuojamo objekto – 

želdinių kvartalo arba gatvės pavadinimas; 

2 skiltyje „Želdinių sklypo numeris plane“ rašomi skaičiai nuo 1 iki 200. Prireikus gali būti 

pridedamos ir raidės; 

3 skiltyje „Rūšinės sudėties koeficientas“ įrašomi medžių ir krūmų grupės (20 ir daugiau 

vnt.) rūšinės sudėties skaičiai (nuo 1 iki 10 taip, kad bendra skaičių suma būtų lygi 10). Medžių ar 

krūmų eilėms (20 ir daugiau vnt.) taip pat įrašomas rūšinės sudėties koeficientas. Jis rašomas pagal 

biogrupėje augančių atskirų medžių rūšių užimamo kiekio santykį; 

4 skiltyje „Medžių, krūmų rūšis (porūšis, varietetas, forma arba veislė)“ įrašomi 

inventorizuojamų medžių, krūmų, lianų rūšių pavadinimai (pagal knygą: Gudžinskas Z. 1999. 

Lietuvos induočiai augalai). Medžių, krūmų, lianų kultivarų pavadinimai (formos) rašomi originalo 

kalba lotyniškomis raidėmis tarp apostrofų, didžiąja raide, pvz., paprastasis ąžuolas ‘Fastigiata’. 

Inventorizuojant želdinius botanikos soduose, arboretumuose, dendrologinėse kolekcijose ar 

panašios paskirties želdynuose, į želdinių inventorizavimo kortelę kartu su lietuvišku augalo 

pavadinimu įrašomas lotyniškas augalo pavadinimas; 

5 skiltyje „Kiekis“ įrašomas pavieniui ar nedidelėmis grupėmis (iki 19 vnt.) augančių medžių, 

krūmų ar lianų kiekis (1–19 vnt.), taip pat, jei nebuvo pildoma 3 skiltis. 

Medžių, augančių grupėmis (20 ir daugiau vnt.), kiekis įrašomas tik dendrologiškai, 

ekologiškai, estetiškai vertingų, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingų (pagal LR Aplinkos 

ministro įsakymą) medžių; 

6 skiltyje „Aukštis“ įrašomas medžių ir krūmų, kuriems buvo pildoma 3 ir (ar) 5 skiltis, 

aukštis. Medžių ir krūmų aukštis rašomas nuo 0,1 m (iki 2 m – gradacija kas 0,1 m, nuo 2 iki 6 m – 

kas 0,5 m, daugiau kaip 6 m – kas 1 m). Aukštis nustatomas vizualiai ar matuojant aukštimačiu; 

7 skiltyje „Skersmuo“ įrašomas medžių ir medžiu išaugusių krūmų, kuriems buvo pildoma 3 

ir (ar) 5 skiltis, skersmuo. Jis matuojamas 1,3 m aukštyje ne žemesniems kaip 1,5 m medžiams. 

Skersmuo matuojamas žerglėmis ar kitais prietaisais; 

8 skiltis „Medžių grupių skalsumas“ pildoma tik medžių grupėms, kai pildoma 3 skiltis. Jis 

gali būti nuo 0,3 iki 1,3. „Krūmų grupių glaudumas“ pildomas krūmų grupėms ir gyvatvorėms 
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(1 – reta grupė (gyvatvorė), kai projekcinis padengimas < 25%, 2 – vidutinio tankumo (26–60%), 

3 – tanki (>60%); 

9 skiltis „Želdinių būklė“ pildoma kiekvienai 4 skiltyje įrašytai rūšiai, naudojant 6(7) balų 

skalę nuo (1 – gera būklė, 2 – vidutinė, 3 - patenkinama, 4 – bloga, 5 – labai bloga, 6 – žuvęs 

želdinys, 7 – kelmas arba akivaizdžiai tuščia sodinimo vieta gatvių želdiniuose). 

Želdinių būklė vertinama apibendrinant kelis rodiklius (2 priedas): genėjimo intensyvumo 

laipsnį, defoliacijos laipsnį, ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pakenkimo laipsnį, medžio 

kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą, pasvirimo laipsnį; 

  Medžių genėjimo intensyvumo laipsnis: 

1 – laja negenėta arba nupjauta iki 1/3 lajos viršūnės (nepažeidžiant centrinio kamieno) ir 

šoninių šakų; 

3 – nugenėta 1/2-2/3 medžio lajos; 

5 – nupjauta visa laja, paliktas tik kamienas. 

 Medžių (krūmų) defoliacijos laipsnis: 

1 – sąlyginai sveikas ar silpnai pažeistas (defoliacija 0–  

3 – vidutiniškai pažeistas (defoliacija 26–  

5 –  

Pastaba. Be medžių defoliacijos teršalų poveikyje gali vykti asimiliacijos aparato 

dechromacija (spyglių ar lapų natūralios spalvos pokyčiai – pageltimas, parudavimas). Ji vertinama 

analogiškai lajų defoliacijai. 

  Ligų intensyvumas ir kenkėjų gausumas ir pakenkimo laipsnis: 

1 – nepakenkti arba silpnai pakenkti kenkėjų ir ligų (lapai ar spygliai sveiki arba ligų ar 

kenkėjų pakenkta <1/3 jų kiekio); 

3 – vidutinis pakenkimas (ligų ar kenkėjų pakenkta nuo 1/3 iki 2/3 lapų ar spyglių); 

5 – stiprus pakenkimas (ligų ar kenkėjų pakenkta >2/3 lapų ar spyglių, arba jie visiškai 

nuėsti). 

  Medžio kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumas: 

1 – sąlygiškai sveikas (žaidų nėra, arba šviežiai pažeistas tik nedidelis žievės plotelis <30 

cm
2
); 

2 - silpnai pažeistas (yra 1 ar kelios šviežios žaizdos; atskiros žaizdos plotas – 30 - 300 cm
2
); 

3 – vidutiniškai pažeistas (yra 1 ar kelios senesnės žaizdos; atskiros žaizdos plotas – 30 - 300 

cm
2
; mediena jau užsikrėtusi ją pūdančiais grybais); 

4 - stipriai pažeistas (yra 1 ar kelios šviežios  žaizdos, atskiros žaizdos plotas - >300 cm
2
); 

5 – labai stipriai pažeistas (yra 1 ar kelios senos žaizdos; atskiros žaizdos plotas - >300 cm
2
; 

medžio kamienas intensyviai ardomas (arba jau išpuvusiu viduriu) medieną pūdančių grybų). 
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Jei vertinamo medžio būklę inventorizacijos metu veikia keli veiksniai, pvz., jis genėtas, 

užpultas kenkėjų, pažeistas ir jo kamienas, tokiu atveju į lentelę įrašomas blogiausios būklės 

(pažeidimo) balas pagal bet kurį iš paminėtų kriterijų (pvz., jei genėjimo intensyvumo laipsnis yra 3 

balai, defoliacija – 1 balas, o kamieno mechaninis pažeidimas – 5 balai, tai bendra medžio būklė 

vertinama 5 balais). 

Visais atvejais būklė vertinama vizualiai, želdinius lyginant su sąlygiškai sveikais želdiniais. 

Pasvirimo laipsnis būklę blogina 1-2 balais, jei medis 30º–45(60)º pasviręs gatvės, 

intensyviai naudojamų pėsčiųjų takų, pastatų link. Jei toks sveiko medžio pasvirimas yra parke ar 

kitur, atokiau nuo takų – būklės galima ir nebloginti. Esant >45(60)ų pasvirimui būklės balas gali 

kisti nuo 2 iki 5. 

Esant reikalui (savivaldybės ataskaitose ar pan.) želdinių būklę nurodyti Taisyklėse 

įtvirtintoje 3(4) balų sistemoje – taksoraštyje 2 ir 3 būklės medžiai prilyginami 2 būklės, o 4 ir 5 

būklės medžiai – 3 būklės medžiams. 

10 skiltyje „Pastabos“ gali būti įrašoma: 

a) atstumai tarp medžių ir krūmų eilėse ir tarp eilių, pvz., eilė, kas 2 m; 2 eilės, 4 x 4 m; 

b) komentarai apie įdomesnius medžius ar krūmus, pvz., 10 kamienų; viršūnėje – „raganų 

šluota“, įspūdingos išvaizdos;  

c) komentarai apie gyvatvores, medžių ir krūmų eiles, pavienių medžių ir krūmų formavimą, 

pvz., karpoma gyvatvorė; 

d) komentarai apie patenkinamos ir blogos būklės želdinius, pvz., nulaužta medžio viršūnė; 

nustelbtas; džiūsta; lapai užpulti miltligės ir pan.; 

11 skiltyje „Reikalingos tvarkymo priemonės“ įrašomos reikalingos tvarkymo priemonės: 

a) tvarkymo priemonės pavadinimas: kirsti, genėti, persodinti, atnaujinti ir kt.; 

b) iškertamų medžių procentas prie grupių, kurias reikia retinti dėl per didelio tankumo ar 

sanitarinės būklės; 

c) tvarkymo priemonių taikymo eiliškumas: 

Pastaba: skubiai tvarkomi 45º kampu ir daugiau pasvirę, visiškai sutrūnijusiais kamienais 

medžiai (ypač minkštieji lapuočiai), augantys po elektros lauko linijomis, ir kiti labai blogos būklės 

medžiai ir krūmai; 

1eilėje tvarkomi blogos būklės medžiai ir krūmai, iš dalies blogos būklės (kai vertinant 

želdinių būklę, ne mažiau kaip du rodikliai yra įvertinami blogai) medžiai, kirstini per 5 

artimiausius metus; 

2 eilėje tvarkomi kiti pagal želdinių būklę per 5–10 metų kirstini medžiai ar krūmai; 
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1.BENDROJI DALIS 

1.1. Želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo politikos kryptys bei bendra Lietuvos želdynų ir 

želdinių padėties analizė 

 

 Miestų želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo politika formuojama ir įgyvendinama pagal 

šias kryptis: 

1) esminis želdynų priežiūros gerinimas; 

2) želdynų atkūrimas ir naujų želdynų veisimas; 

3) želdynų sveikatingumo gerinimas; 

4) želdynų apskaitos ir valdymo tobulinimas; 

5) želdynų, kaip struktūrinių segmentų, įteisinimas teritoriniame planavime; 

6) visuomenės dalyvavimas svarbiausių želdynų klausimų sprendime; 

7) visuomenės informavimas apie miestų želdynus, jų būklę ir tvarkymą; 

8) tarptautinių ryšių stiprinimas ir plėtra; 

9) želdynų dendrofloros genofondo ir biologinės įvairovės išsaugojimas; 

10)  istorinių želdynų ir želdynų – saugomų gamtos paveldo objektų tvarumo užtikrinimas; 

11)  želdynų (parkų) ūkio organizavimas. 

Vilkaviškyje, kaip ir daugelyje kitų Lietuvos miestų (lyginant su kaimyninėmis Vakarų 

šalimis), želdynų tvarkymo tradicijos tiek kraštovaizdžio architektūros, tiek dendrologiniu požiūriu 

dar nesusiklostę. 

Visoje Lietuvoje želdynai nyksta dėl užkrūmijimo ir/ar minkštųjų lapuočių konkurencijos, 

neigiamą įtaką daro suplūktas dirvožemis, užterštas gruntas, dulkės, dūmai, pakitęs gruntinis 

vandens režimas, komunikacijos. 

Rengiant detaliuosius miestų planus, neįvertinami anksčiau parengtų (miestų) bendrųjų 

planų bei detaliųjų planų pasiūlymai, formuojant želdynų sistemą. Teritorijos, ankstesniuose 

planuose rezervuotos želdynams įveisti, grąžintos savininkams, privatizuotos ir užstatomos: 

prarandamos galimybės formuoti besijungiančių želdynų sistemą – miestų gamtinį karkasą. 

Neįteisintos žaliosios jungtys (migracijos koridoriai), jungiantys želdynus su didžiaisiais 

želdynų ir miškų masyvais. 

Rengiant detaliuosius planus dažnai trūksta informacijos (aiškaus viešumo) apie želdynus. 

Parengta nemažai projektų, kuriuose nepažymėti medžiai. Topografines nuotraukas 

atliekančios institucijos neatsako už tokių planų kokybę. 

Nesuderinti žemės nuosavybės santykiai su miestų visuomeninės paskirties želdynų 

išsaugojimu. 
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Visuomenė ne visada suvokia želdynų estetines ir apsaugines funkcijas. Miestų statybos ir 

tvarkymo metu želdynams kenkia blogas darbų organizavimas, oro, grunto, fiziniai ir cheminiai 

pakitimai, užteršimas, gruntinio vandens pažeminimas, per didelė rekreacinė apkrova.  

Dalis visuomeninės paskirties želdynų miestuose pagal dabar galiojančius įstatymus 

traktuojami kaip laisvos valstybinės žemės fondas ir į valstybės išperkamos žemės sąrašus 

neįtraukti. 
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1.2. Vilkaviškis istorijos bėgyje 

 

Vilkaviškis – miestas pietvakarių Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, 23 km į šiaurės 

vakarus nuo Marijampolės. 

Vilkaviškis yra prie 

Šeimenos ir Vilkaujos upių. 

Vakaruose už miesto telkšo 

Paežerių ežeras. 

 

    1 pav. Vilkaviškis 1915 m. 

 

Vilkaviškis yra vienas 

senesnių Sūduvos miestų, 

istorijos metraščiuose 

minimas nuo XVI a. pradžios. 

Tokio pavadinimo kaimelis 

XVI a. pradžioje įsikūrė prie Kauno-Prūsijos kelio. 1561 m. karalienė Bona Sforza viename rašte 

minėdama Paširvinčio (Alvito) parapijos ribas, pamini ir Vilkaviškį. Prienų seniūnas Steponas 

Pacas 1620 m. jame pastatydino pirmąją Vilkaviškio bažnyčią. 1660 m. Jonas Kazimieras suteikė 

Magdeburgo teises. Valdovas Zigmantas III Vaza paskyrė bažnyčiai Šelmų kaimą su 10 valakų 

žemės, Mekšrinio ežerą. 

1791 m. Stanislovas Augustas atnaujino miesto teises ir patvirtino herbą. 1812 m. Vilkaviškį 

užėmė Napoleono armija. 

Miesto vardas tikriausiai yra priesagos -iškis vedinys iš Vilkaujos upės, prie kurios įsikūręs 

miestas, vardo. Pagal kitą versiją – nuo vietinio gyventojo, pavarde Vilkas ar Vilkaujiškis. Pirmesnė 

miesto vardo lytis buvo Vilkaujiškis, vėliau virtusi patogesniu ištarti variantu Vilkaviškis. 

XIX a. – XX a. aikštė – miesto turgus, buvo juostas gausiausio Vilkaviškio miesto 

gyventojų sluoksnio – žydų (prekybininkų, amatininkų, bankininkų, pačių veikliausių miestiečių) 

gyvenamųjų namų, parduotuvių, netoli aikštės stovėjo viena seniausių ir gražiausių Lietuvoje 

medinių sinagogų (sudegė 1941 m.). 

1861 m. nutiestas geležinkelis Kaunas–Virbalis. 

1932 m. Vilkaviškiui suteiktos II eilės miesto, 1935 m. – I eilės miesto teisės. 

Karas nusiaubė Vilkaviškį – čia tvyrojo ištisi griuvėsiai. Jeigu iki karo mieste buvo 800 

namų, 1944 metais liko tik 48 nenukentėję pastatai. 

1946 m. rugpjūčio 3 d. tapo apskrities pavaldumo miestu. Sovietmečiu pastatyti siuvimo, 

konservų fabrikai, „Pasagos“ metalo dirbinių gamykla. 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
http://lt.wikipedia.org/wiki/Marijampol%C4%97s_apskritis
http://lt.wikipedia.org/wiki/Marijampol%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0eimena
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vilkauja
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pae%C5%BEeri%C5%B3_e%C5%BEeras_(Vilkavi%C5%A1kio_r.,_%C5%A0eimenos_sen.)
http://lt.wikipedia.org/wiki/XVI_a.
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kaunas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%ABsija
http://lt.wikipedia.org/wiki/1561
http://lt.wikipedia.org/wiki/Bona_Sforza
http://lt.wikipedia.org/wiki/Alvitas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Prien%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Steponas_Pacas&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Steponas_Pacas&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/wiki/1620
http://lt.wikipedia.org/wiki/1660
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http://lt.wikipedia.org/wiki/XX_a.
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDydai
http://lt.wikipedia.org/wiki/Sinagoga
http://lt.wikipedia.org/wiki/1861
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kaunas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Virbalis
http://lt.wikipedia.org/wiki/1932
http://lt.wikipedia.org/wiki/1935
http://lt.wikipedia.org/wiki/1944
http://lt.wikipedia.org/wiki/1946
http://lt.wikipedia.org/wiki/Rugpj%C5%AB%C4%8Dio_3
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1996 m. patvirtintas dabartinis Vilkaviškio herbas. 

Mieste yra Vilkaviškio švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedra (1881 m. / 1998 m. 

atstatyta), Vilkaviškio Šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčia (1894 m. pastatyta kaip cerkvė), krašto 

muziejus, kultūros centras, rajono ligoninė, „Aušros“ gimnazija, 2 pagrindinės ir viena pradinė 

mokykla, 3 vaikų lopšeliai, darželiai, 3 neformaliojo vaikų švietimo mokyklos (muzikos, sporto 

mokyklos bei Vaikų ir jaunimo centras), Viešoji biblioteka. 

 

 
 

2pav. Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedra ir šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčia  

 

Vilkaviškio dvaras (dabar abipus vysk. A.Karoso g. esantys pastatai) galėjo būti įkurtas po 

1744 m. Panaikinus baudžiavą dvaru imta vadinti tik dvaro sodybą su tam tikru žemės plotu. 

Vilkaviškio dvare 1812 m. birželyje apsistojęs Prancūzijos imperatorius Napoleonas. 1940 m. 

dvaras buvo likviduotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/1996
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vilkavi%C5%A1kio_herbas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vilkavi%C5%A1kio_%C5%A0v%C4%8D._Mergel%C4%97s_Marijos_Apsilankymo_katedra
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vilkavi%C5%A1kio_%C5%A0v._Kry%C5%BEiaus_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vilkavi%C5%A1kio_Au%C5%A1ros_gimnazija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vietimas
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Centras&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vilkavi%C5%A1kio_%C5%A0v%C4%8D._Mergel%C4%97s_Marijos_Apsilankymo_katedra
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vilkavi%C5%A1kio_%C5%A0v._Kry%C5%BEiaus_ba%C5%BEny%C4%8Dia
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2. SPECIALIOJI DALIS 

2.1. Bendra dabartinė Vilkaviškio miesto želdinių ir želdynų charakteristika 

 

Vilkaviškio miesto plotas, įskaitant vandenis ir miškus, yra 757,4 ha. Vandenys užima apie 

11,1 ha, arba 1,5% miesto ploto, užstatytos pastatais teritorijos – 58,9 ha arba apie 7,8%, miškų 

nėra. Bendras miesto želdinių plotas 34,24 ha, arba 4,5%. Mieste gyvena 12 766 gyventojai (2012). 

Mieste esantys 5 parkai ir 6 skverai ir 1 aikštė užima 22,53 ha, arba apie 3,0% miesto ploto (1 

lentelė). 

Vienam Vilkaviškio miesto gyventojui šiuo metu tenka 17,6 m
2
 parkų ir skverų teritorijos 

ploto arba apie 26,8 m
2
 bendro miesto želdinių ploto. ,,Želdynų normų“ projekte nurodoma, kad 

vienam gyventojui turi tekti 25-30 m
2
 želdinių – vadinasi Vilkaviškyje ši užduotis yra išpildyta. 

 

1 lentelė. Vilkaviškio miesto parkai bei skverai 

 

Eil. 

Nr.  

Parko, skvero pavadinimas Plotas, 

ha 

Pastabos  

1 Autobusų stoties skveras 0,27  

2 Holokausto aukų skveras 0,51  

3 J.Basanavičiaus aikštė 0,96  

4 J.Biliūno g. skveras 0,40  

5 Kultūros centro parkas 3,09  

6 Miesto sodas 5,36  

7 S.Nėries parkas 3,70  

8 Savivaldybės skveras 0,87  

9 Stadiono skveras 0,50  

10 Šeimenos parkas 4,04  

11 Vytauto g. skveras 0,49  

12 Žemdirbių g. parkas 2,34  

 Viso: 22,53  

 

Be abejo, mieste yra ir daugiau teritorijų (prie daugiabučių namų, įmonių ir pan.), kurioms 

būtų galima suteikti skvero statusą, bet šiuo metu netgi esami parkai ir skverai tvarkomi labai 

nevienodai, nevienodas jų rekreacinis potencialas, labai skiriasi ir juose poilsiaujančių žmonių 

srautas. 

Vienuose parkuose ir skveruose žmonių akį džiugina vejos ir gana gerai prižiūrimi želdiniai, 

kituose auga ,,amžiais“ dalgio nemačiusi žolė, krūmai ir tikriausiai nuo pasodinimo momento 

neretinti medynai. Nešienaujamų ar kitaip netvarkomų teritorijų yra dažname miesto, miestelių ir 

kaimų parke ar skvere, ypač jų pakraščiuose, mažiau žmonių lankomose dalyse. 

Pagal plotą ir/ar jose augančių sumedėjusių augalų kiekį želdinių grupes sąlyginai galima 

suskirstyti į plotines (aprašytas kaip medynai ar krūmynai) ir kiekines (kuriose identifikuotas tikslus 

augančių medžių ar krūmų kiekis). Plotinėms grupėms buvo nustatyti skalsumai (medynams) arba 
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glaudumai (dekoratyviniams krūmynams), kuriais remiantis galima projektuoti esamų grupių 

išretinimą (arba sutankinimą). 

Akivaizdu, kad inventorizuotuose Vilkaviškio miesto želdiniuose vyrauja 0,8 skalsumo 

medynai (37,3%) (2 lentelė). Kartu su didesnio skalsumo medynais (20,3%) jie ir sudaro pagrindinį 

fondą retinimams.  

 

2 lentelė. Želdinių grupių pasiskirstymas pagal skalsumus. 
 

Vyraujanti medžių rūšis 
Skalsumai 

Iš viso 
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 ≥1,0 

Ąžuolas paprastasis      3   3 

Beržas karpotasis  1 1 2 2 2   8 

Drebulė 1   1 1    3 

Eglė dygioji       1  1 

Eglė paprastoji     1  1  2 

Gluosnis baltasis   1  1    2 

Gluosnis trapusis  1    1 1  3 

Juodalksnis   2 1 3 3 1  10 

Kaštonas paprastasis      2   2 

Klevas paprastasis      2 2  4 

Klevas platanalapis      1   1 

Klevas uosialapis    1 1    2 

Liepa didžialapė      1   1 

Liepa mažalapė   1  1 5   7 

Pušis paprastoji     1    1 

Tuopa baltoji      1   1 

Tuopa juodoji       1 2 3 

Tuopa kanadinė        1 1 

Tuopa pilkoji     1  1  2 

Uosis paprastasis      1 1  2 

Viso: 1 2 5 5 12 22 9 3 59 

 

0,6-0,7 skalsumo medynai retinami ar tvarkomi kraštovaizdžio kirtimais tik retais atvejais - 

kai medžių išsidėstymas medyne aiškiai grupinis, o menkaverčiai medžiai juose stelbia 

vertingesnius medžius ir krūmus. 

Pačiuose rečiausiuose (0,4-0,5 skalsumo medynuose), esant reikalui ir galimybėms, galima 

vykdyti esamų medžių rūšių pildymo bei naujų medžių ir krūmų rūšių sodinimo darbus. 

Akivaizdu, kad Vilkaviškio miesto želdinių grupėse (miškeliuose) vyrauja juodalksniai 

(37,6% nuo bendro medynėlių kiekio). Kiek mažiau pasitaikė karpotųjų beržų (13,6%), ir 

mažalapių liepų (11,9%) medynėlių. 

Inventorizavus apsauginius želdinius greta 86,1 km Vilkaviškio miesto gatvių nustatyta, kad 

354 sąlyginėse grupėse, auga virš 1076 vnt. medžių ir krūmų. Savo lajomis gatvių apsauginiai 

želdiniai dengia apie 1,26 ha plotą arba vidutiniškai 1 išilginiame gatvės kilometre auga apie 13 

medžių ar krūmų. 
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Lengva paskaičiuoti, kad viename gatvės kilometre (laikant kad augalai pasodinti kas 5 m) 

idealiu atveju galėtų augti apie 400 medžių. Akivaizdu, kad netgi pusę šio medžių kiekio atmetus 

dėl gatvių susikirtimų, įvažiavimų į kiemus, autobusų sustojimo ir automobilių stovėjimo aikštelių 

bei komunikacinių mazgų, Vilkaviškio miesto gatvės galėtų (ir turėtų) būti bent 10 kartų žalesnės.  

Deja, gatvių želdinių, paprastai ne daugėja, o mažėja. Nemaža dalis gatvėse augančių medžių 

būna daugiau ar mažiau mechaniškai sužeisti, žaizdos įvairiu laipsniu pažeistos stiebų medienos 

puvinio, šakos džiūsta dėl taršos ir kt. priežasčių, todėl, dėl jų pavojingumo gatve važiuojantiems 

automobiliams ir šaligatviais vaikštantiems žmonėms, šie medžiai planingai šalinami. 

Neabejotina, kad pašalintų medžių vietą turėtų užimti kiti – atsparesni užterštam orui, 

kompaktiškesnėmis lajomis, nespartaus augimo medžiai, kuriuos reikėtų parinkti vadovaujantis 

spec. literatūra (pvz., E.V.Navio. Sodinukai miestams ir miesteliams želdinti (2005); J.Galvydžio, 

E.V.Navio, I.Šaulienės. Sodmenų auginimas urbanizuotoms teritorijoms (2007) ar pan.). Deja, 

elektrikai, telefonininkai, dujininkai, nuotekininkai ir kitų antžeminių ir požeminių komunikacijų 

valdytojai ar prižiūrėtojai kategoriškai pasisako prieš naujų želdinių veisimą. Praeis dar vienas kitas 

dešimtmetis ir miestų bei miestelių gatvėse liks tik asfaltas ir betonas, o prie kelių išlikusių gatvių 

medžių (miesto centre) su laiku gal ir ekskursijas bus galima vedžioti...  

*** 

Vilkaviškio mieste yra bent 32 stambesni gėlynai, užimantys apie 1280 m
2
 plotą. 
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2.2. Vilkaviškio miesto želdinių dendrologinės vertybės 

 

Vilkaviškio miesto žaliuosiuose plotuose vyrauja mišrūs želdiniai. Nors inventorizacijos metu 

inventorizuotos 5533 želdinių grupės, kuriose vidutiniškai auga po kelias (2-4) medžių ar krūmų 

rūšis, bet šiaip augalų rūšių ir formų skaičius grupėse buvo pats įvairiausias – nuo vieno iki 

keliasdešimties. 

Iš viso Vilkaviškio miesto želdiniuose identifikuota 34 šeimų, 78 genčių ir virš 307 medžių ir 

krūmų rūšių ir formų (3 lentelė). Daugiausiai čia auga kadagio (28), tujos (24), pušies (11), gluosnio 

(11) ir klevo (11) taksonų. 

Inventorizuotuose miesto želdiniuose auga bent 125 spygliuočių ir 182 lapuočių medžių ir 

krūmų rūšys ir formos. 

Be abejo šis kiekis kiek didesnis – identifikuotų augalų tarpe pasitaikė vienas kitas taksonas, 

kurio tikslią rūšį ar formą nustatyti inventorizacijos metu buvo sunkiai ar visiškai neįmanoma – tam 

būtų reikalingi detalesni tyrimai įvairiais metų laikais, augalo stebėjimas jam žydint ar/ir brandinant 

vaisius ir pan. Kai kurių augalų galėjo nepavykti tiksliai identifikuoti dėl jų mažo amžiaus ir 

neišryškėjusių skiriamųjų požymių. 

Kai kurie taksonai atsitiktinai galėjo likti neidentifikuoti ir dėl inventorizaciją vykdžiusių 

specialistų neatidumo, o taip pat ir dėl to, kad Lietuvos želdynuose šiuo metu gali būti sutinkama 

bemaž 4000 rūšių ir formų, bet didžiąją jų dalį mūsų šalyje galėtų atpažinti vos keletas dendrologų-

profesionalų. 

Dendrologinio sąrašo papildymas liks sekančių inventorizacijų vykdytojams, entuziastams 

gamtininkams arba apie Vilkaviškio miesto želdinius bakalaurinius ar magistrinius darbus 

rašantiems studentams. 

 

3 lentelė. Vilkaviškio miesto želdiniuose augančių medžių ir krūmų pasiskirstymas pagal 

dendrologinę nomenklatūrą. 

 

Šeima Gentis Rūšis 
Rūšių ir 

formų kiekis 

Kukmediniai Kukmedis europinis 4 

Kiparisiniai Puskiparisis Lausono 3 

  žirniavaisis 6 

  sp. 1 

 Kadagys kazokinis 6 

  kininis 2 

  padrikasis 2 

  paprastasis 6 

  tarpinis 3 

  uolinis 2 

  virgininis 3 
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  žvynuotasis 2 

  daūrinis 1 

  sp. 1 

 Tuja vakarinė 22 

  rytinė 2 

 Tujenis kapoklinis 1 

Pušiniai Kėnis europinis 1 

  balzaminis 1 

  pilkasis 2 

  korėjinis 1 

  sibirinis 1 

  sp. 1 

 Maumedis europinis 2 

  plačiažvynis 1 

  sibirinis 1 

  sp. 1 

  japoninis 1 

  rusinis 1 

 Eglė baltoji 3 

  dygioji 2 

  paprastoji 2 

  rytinė 1 

  serbinė 1 

  sitkinė 1 

 Pušis kalninė 2 

  kablelinė 1 

  juodoji 1 

  paprastoji 2 

  veimutinė 1 

  sibirinė 1 

  balkaninė 1 

  suktaspyglė 1 

  sp. 1 

 Pocūgė didžioji 2 

  pilkoji 1 

 Cūga kanadinė 1 

Viso:   3 11 47 125 

Buksmediniai Buksmedis paprastasis 2 

Liepiniai Liepa didžialapė 1 

  amerikinė 1 

  mažalapė 1 

  paprastoji 1 

Guobiniai Guoba / Skirpstas / Vinkšna G.kalninė 2 

  G.olandinė 1 

  S. paprastasis 1 

  V.paprastoji 1 

Timelėjiniai Žalčialunkis paprastasis 1 

Gluosniniai Drebulė / Tuopa Drebulė 1 

  baltoji 1 

  balzaminė 1 
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  juodoji 1 

  kanadinė 1 

  plaukuotavaisė 1 

  sp. 1 

  pilkoji 1 

 Gluosnis / Karklas baltasis 3 

  trapusis 1 

  blindė 1 

  pajūrinis 1 

  virbis 1 

  sveikalapis 1 

  svyruoklinis 1 

  žilvitis 1 

  sp. 1 

Erškėtiniai Trešnė/ Kryklė Trešnė 1 

  K.kvapioji 1 

  K.veltininė 1 

 Kaulenis blizgantysis 1 

  gulsčiasis 1 

  Damerio 1 

  lenktašakis 1 

 Gudobelė grauželinė 1 

  vėduoklinė 1 

  vienapiestė 1 

  pošvelnė 1 

  miškinė 1 

  sp. 1 

 Ieva vėlyvoji 1 

  paprastoji 1 

 Sidabražolė krūminė 1 

 Pūslenis putinalapis 1 

 Luizianija triskiautė 1 

 Slyva kaukazinė 2 

  dygioji 1 

 Abrikosas paprastasis 1 

 Migdolas keružinis 1 

 Obelis Zyboldo 1 

  sp. 1 

 Erškėtis raukšlėtalapis 1 

  paprastasis 1 

  sp. 1 

  miškinis 1 

 Šermukšnis paprastasis 2 

  švedinis 1 

  kašmyrinis 1 

 Aronija juodavaisė 1 

 Medlieva varpinė 1 

 Svarainis japoninis 1 

 Lanksva guobalapė 1 

  japoninė 3 
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  niponinė 1 

  sp. 1 

  Bilardo 1 

  triskiautė 1 

  smailialapė 1 

  Vanhuto 1 

 Lanksvūnė šermukšnialapė 1 

Hortenzijiniai Hortenzija šviesioji 1 

  didžialapė 1 

 Jazminas darželinis 1 

  plačialapis 1 

 Deucija šiurkščioji 1 

  lieknoji 1 

Rūtiniai Ptelija trilapė 1 

 Kamštenis amūrinis 1 

Sausmediniai Sausmedis totorinis 1 

  skėstašakis 1 

  kaukazinis 1 

 Meškytė baltauogė 1 

 Veigelė gausiažiedė 1 

  gražiažiedė 3 

  ankstyvoji 1 

Šeivamediniai Šeivamedis juoduogis 4 

  raudonuogis 1 

Putininiai Putinas sodinis 1 

  paprastasis 1 

 Amorfa krūminė 1 

Kleviniai Klevas ginalinis 1 

  paprastasis 3 

  platanalapis 2 

  totorinis 1 

  sidabrinis 2 

  uosialapis 2 

Kaštoniniai Kaštonas paprastasis 1 

Pupiniai Karagana paprastoji 2 

  krūminė 1 

 Robinija baltažiedė 1 

  puošnioji 1 

  plaukuotoji 1 

 Gledičija tridyglė 1 

Anakardiniai Žagrenis rūgštusis 2 

 Pūkenis europinis 1 

Seduliniai Sedula baltoji 1 

  raudonoji 1 

Smaugikiniai Ožekšnis europinis 1 

  Fortūno 4 

  sparnuotasis 1 

Šunobeliniai Šunobelė dygioji 1 

 Šaltekšnis paprastasis 1 

Agrastiniai Serbentas / Agrastas S.juodasis 1 
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  S.kalninis 1 

  S.raudonasis 1 

  A.paprastasis 1 

Žilakrūminiai Šaltalankis dygliuotasis 1 

Beržiniai Alksnis baltalksnis 1 

  juodalksnis 1 

 Beržas karpotasis 1 

  plaukuotasis 1 

  popieržievis 1 

  sp. 1 

Lazdyniniai Skroblas paprastasis 1 

 Lazdynas paprastasis 2 

  turkinis 1 

Bukiniai Bukas paprastasis 1 

 Ąžuolas paprastasis 2 

  raudonasis 1 

Riešutmediniai Riešutmedis graikinis 1 

  pilkasis 1 

  sp. 1 

  mandžiūrinis 1 

Alyvmediniai Forsitija žalioji 1 

  europinė 1 

  lenktašakė 1 

 Uosis amerikinis 1 

  pensilvaninis 1 

  paprastasis 2 

 Ligustras paprastasis 1 

 Alyvos paprastosios 1 

  kininės 1 

  stambialapės 1 

  sp. 1 

Raugerškiniai Raugerškis paprastasis 3 

  Tunbergo 2 

 Mahonija dyglialapė 1 

 Aralija aukštoji 1 

Bijūniniai Bijūnas krūminis 1 

Astriniai Kietis diemedis 1 

Eglūniniai Eglūnas šakotasis 1 

Bignonijiniai Ląstūnė stambiažiedė 1 

Erikiniai Rododendras sp. 1 

Viso: 31 67 152 182 

Iš viso: 34 78 197 307 

 

Vilkaviškio miesto želdiniuose buvo aptiktas ne vienas Lietuvos želdynuose retas augalas – 

korėjinis kėnis, didžialapė liepa, olandinė guoba, amūrinis kamštenis, krūminė amorfa, tridyglė 

gledičija, krūminis bijūnas, diemedis, o t. p. ir užfiksuota ir nemaža retesnių kai kurių medžių ar 

krūmų formų. 
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Aukščiausi medžiai miesto želdiniuose, pasiekę 26-29 m aukštį, buvo kanadinės, pilkosios, 

juodosios ir balzaminės tuopos ir 2 karpotieji beržai ir viena didžioji pocūgė. 

Drūčiausi medžiai miesto želdiniuose, kurių skersmuo (krūtinės aukštyje) virš 1 metro, yra 

kanadinės, pilkosios ir juodosios tuopos, baltieji ir trapieji gluosniai. 

Mūsų nuomone, savivaldybė savo saugomu gamtos paminklu galėtų skelbti miesto 

pietrytinėje dalyje esančią apie 25 m aukščio ir 2,1 m skersmens pilkąją tuopą (660 cm apimties). 

Verta dėmesio ir viena storiausių Lietuvoje didžiųjų pocūgių, kurios apimtis viršija 250 cm. 

*** 

Vilkaviškio miesto gatvių želdiniuose inventorizuota 354 sąlyginės grupės, kuriose auga 

1076 medžiai ir krūmai, yra 4 sausuoliai. 

Kaip paprastai, gatvių medžiai, turėdami mažesnę konkurenciją nei grupėse augantys medžiai 

išauga žemesni, be to, dėl elektrikams, vandentiekininkams ir kt. komunikacininkams bei 

kelininkams keliamų nepatogumų jie genimi, todėl aukštesnių kaip 15 m augalų gatvėse buvo 

nedaug (3,7%). Mažesnis aukštis nesukliudė ne vienam gatvėse augančiam medžiui pasiekti iki 0,5 

m skersmenį. 

Vilkaviškio miesto gatvių želdiniuose dažniausiai sutinkamas medis yra mažalapė liepa 

(52% bendro visų ten augančių sumedėjusių augalų kiekio), dar 9% gatvių želdiniuose sudaro 

didžialapės liepos (3 pav.). 

 

52%

9%
2%

2%

3%

7%

4%

3%

18%

Liepa mažalapė

Liepa didžialapė

Ąžuolas paprastasis

Beržas karpotasis

Kaštonas paprastasis

Klevas paprastasis

Slyva kaukazinė

Tuja vakarinė

Kiti medžiai ir krūmai

 
 

3 pav. Medžių rūšių dažnumas gatvių želdiniuose 



 20 

 

 

2.3. Vilkaviškio miesto parkų ir skverų esama būklė bei jos pagerinimo būdai 

 

Aplinkos tvarkymas ir apželdinimas Lietuvoje turi senas ir gilias tradicijas, kurios siekia 

pagonybės laikus. Tačiau parkų kūrimas mūsų krašte prasidėjo tik įvedus krikščionybę ir perėmus 

bendraeuropinę kultūrą. Jau XIV-XV a. didikai prie savo dvarų pradėjo kurti vaismedžių sodus, 

kuriuose buvo auginami ir dekoratyviniai medžiai bei krūmai. Parkų kūrimą paskatino ir Renesanso 

kultūra, atėjusi į Lietuvą XVI a. Tuo laikotarpiu prie stambesnių dvarų buvo sukurti renesansinio 

stiliaus, vadinamieji itališki sodai. Renesansą keičiant barokui XVII-XVIII a. prie didikų dvarų ir 

pilių buvo pradėti kurti barokiniai parkai. 

Didelį susižavėjimą Europoje sukėlę prancūzų klasicistinio stiliaus parkai Lietuvoje buvo 

pradėti kurti tik XVIII a. pabaigoje - XX a. pradžioje. 

*** 

Vilkaviškio miesto parkų ir skverų vidutinis padengimas želdiniais yra apie 30% (4 lentelė). 

 

4 lentelė. Inventorizuotų Vilkaviškio miesto parkų ir skverų padengimas želdiniais 
 

Objektas Parko/skvero 

plotas, ha 

Želdinių 

plotas, ha 

Želdiniai (%) nuo 

bendro objekto ploto 

Autobusų stoties skveras 0,27 0,07 25,9 

Holokausto aukų skveras 0,51 0,19 37,3 

J.Basanavičiaus aikštė 0,96 0,11 11,5 

J.Biliūno g. skveras 0,40 0,05 12,5 

Kultūros centro parkas 3,09 1,13 36,6 

Miesto sodas 5,36 1,82 34,0 

S.Nėries parkas 3,70 0,63 17,0 

Savivaldybės skveras 0,87 0,23 26,4 

Stadiono skveras 0,50 0,15 30,0 

Šeimenos parkas 4,04 1,07 26,5 

Vytauto g. skveras 0,49 0,27 55,1 

Žemdirbių g. parkas 2,34 1,03 44,0 

Vid.: - - 30,0 

 

Atskiruose objektuose padengimas želdiniais svyruoja iki 4,8 kartų (nuo 11,5% iki 55,1%). 

Akivaizdu, kad J.Biliūno g. skvere ir S.Nėries g. parke želdinių mažoka, o Žemdirbių g. parke ir 

dalyje Miesto sodo ploto želdinių jau per daug. 

Atvirų erdvių ir medynais padengtų plotų proporcijos koregavimu turėtų užsiimti rajono 

savivaldybės želdinių tvarkytojai, juolab kad bent jau želdinių ploto ar jų tankumo mažinimas 

poilsinėse teritorijose piniginių sąnaudų reikalauja mažai. 

*** 
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Autobusų stoties skvere augantys nebe jauni medžiai auga kiek per tankiai, tad teritorija 

gan tamsoka. Žolė šienaujama, yra keletas suoliukų. 

Tvarkant skverą vieną kitą čia augančią skurdesnę liepą reikėtų iškirsti, galbūt ir stambų 

baltąjį gluosnį, o skvero 

šiaurinėje dalyje reikėtų 

pasodinti vieną kitą jauną medelį 

(pušį ar beržą), galbūt 2-3 vnt. 

baltosios sedulos ,,Sibirica 

Variegata“ ar kito spalvingo 

krūmo. 

 

4 pav. Autobusų stoties 

skveras niūrokas 

 

Šiuo metu Autobusų 

stoties skvere auga 3 rūšių ir 

formų medžiai, iš jų dvi – introducentai. 

 

Holokausto aukų skveras, ką sako jau pats pavadinimas, nėra skirtas aktyviam poilsiui – 

tai memorialinė vieta. Skvero teritorija apribota gyvatvorėmis, šienaujama, yra nedideli gėlynai, 

suolelių pastatyti, deja, pamiršta. 

Prie įėjimo į skverą net ir ne specialistui akivaizdžiai matosi blogas medžių parinkimo 

pavyzdys – baltasis gluosnis ir 

gluosnis virbis, dėl jų skirtingų 

matmenų, poroje nedera... 

 

      5 pav. Už poromis augančių 

,,verkiančių“ gluosnių, matosi 

paminklas aukų atminimui 

 

Skvero pagrindiniu 

akcentu yra paminklas, skirtas 

7000 aukų atminimui ir link jo 

vedantis plytelių takas. Už 

paminklo, kad lankytojų akys 

neklaidžiotų laukuose, įveista nedidelė tuopų giraitė, kurią reikia retinti, o su laiku ir pašalinti. 

Ateityje tuopų ir gluosnių želdinius turėtų pakeist tarp jų jau dabar augantys kiti medžiai, o 

taip pat ir skvero tvarkytojų naujai pasodinti medeliai. 
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Šiuo metu Holokausto aukų skvere auga 11 rūšių ir formų medžiai ir krūmai, iš jų 4 rūšių ir 

formų introducentai. 

 

J.Basanavičiaus aikštėje, mūsų požiūriu, per daug susižavėta plytelėmis, o didesnio ploto 

vejai buvo palikta tik vakarinė teritorijos dalis. Negi čia vyksta tiek daug renginių ir jie būna taip 

gausiai lankomi 

vilkaviškiečių? 

Aikštėje yra gėlynas, 

suoliukų, apšvietimas, 

fontanas. Vejos pastoviai 

šienaujamos. 

 

6 pav. Tolumoje, ant 

suformuoto pakilimo sėdi 

susimąstęs J.Basanavičius 

 

Paminklas Jonui 

Basanavičiui pastatytas 

aikštėje 1996 m. 

(Skulptorius – A. Žukauskas, architektas – V. Balčiūnas). Dailės kritikų paminklas įvertintas kaip 

vienas labiausiai pavykusių šio dešimtmečio paminklinių darbų mūsų šalyje. 

Prie esamo aikštės išplanavimo medžių pakanka. 

Šiuo metu J.Basanavičiaus aikštėje auga bent 15 rūšių ir formų medžiai ir krūmai, iš jų 11 

rūšių ir formų introducentų 

 

J.Biliūno g. skveras – neabejotinai jauki rekreacinė teritorija. Jį įstrižai kerta 2 natūralaus 

grunto takeliai, po lietaus, 

deja, virstantys vandens 

pilnais grioveliais. 

Skvere yra pastatyti 2 

suoleliai, vietinis jaunimas 

įsirengė tinklinio aikštelę, 

pastatė ir dvejus futbolo 

vartus 

 

     7 pav. J.Biliūno skveras po 

lietaus 

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Basanavi%C4%8Dius
http://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Basanavi%C4%8Dius
http://lt.wikipedia.org/wiki/1996
http://lt.wikipedia.org/wiki/Skulptorius
http://lt.wikipedia.org/wiki/Architektas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vytautas_Bal%C4%8Di%C5%ABnas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Dail%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/De%C5%A1imtmetis
http://lt.wikipedia.org/wiki/Paminklas
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Želdinių kol kas mažoka, bet matosi, kad sodinimas dar ir nebaigtas – svarbu, kad 

besodinant ateityje nebūtų ,,perlenkta lazda“. Teritorija šienaujama. 

Šiuo metu skvere auga 17 rūšių ir formų medžiai ir krūmai, iš jų 12 – introducentų. 

 

Kultūros centro parkas šiaurine dalimi ribojasi su Šeimenos upe, yra čia ir atvirų erdvių, ir 

pernelyg tankių medynų. Parką puošia 8 medinių skulptūrų ansamblis, teritoriją kerta 4 plytelėmis 

grįsti ir natūralaus grunto takeliai. Suoleliai kažkodėl pastatyti tik prieš įėjimą į kultūros centrą. 

Parke esantį tuopyną, kuris kažkodėl ilgą laiką buvo laikomas valstybinės reikšmės miško 

plotu, reikia etapais transformuoti į  kitų medžių rūšių želdinius (pvz., klevyną su pakraščiu 

augančiomis liepomis ar pan.). Parko medynėlius būtina retinti, o naujų želdinių įveisimas 

šienaujamose parko pievose turėtų būti pasyvus ir gerai apgalvotas. 

 

8 pav. Po Kultūros centro parką pasidairius... 

 

Šiuo metu Kultūros centro parke auga bent 36 rūšių ir formų medžiai ir krūmai, iš jų 23 

rūšių ir formų introducentai. 

 

Miesto sodas arba kaip 

literatūroje rašoma Vilkaviškio parkas 

(1,5 ha; 4,0 ha), įkurtas XX a. pirmoje 

pusėje. 

Jis yra geometrinio plano, tačiau 

turi ir landšaftinio stiliaus elementų. Palei 

parką teka Šeimena, Širvintos intakas. 

 

    9 pav. Miesto sodo schema 1985 metais 
 

Parką puošė netaisyklingas tiesių 

bei iš dalies lenktų beržų, mažalapių liepų 
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bei kaštonų alėjų tinklas. Buvo dygiųjų eglių, kazokinių kadagių, europinių maumedžių, 

popieržievis beržas, didžialapių liepų, baltažiedžių robinijų, daug atskirai augančių beržų, klevų, 

tuopų, uosių. Iš viso parke buvo 7 rūšys introducentų ir 6 rūšys vietinių rūšių ir formų medžių ir 

krūmų. 

Parke stovėjo vasaros kavinė (užkandinė), estrada (šokių pavilijonas), buvo įrengta žaidimų 

aikštelė, netoli upės įrengtas nedidelis tvenkinėlis. 

1986 m. parkas paskelbtas vietinės reikšmės gamtos paminklu.“ 

  

 

10 pav. Parko akcentai - gražios alėjos ir didžiulė pocūgė 

 

Šiuo metu parko alėjose reikėtų atkurti sunykusias dalis tų pačių rūšių medžiais. Parke auga 

viena stambiausių Lietuvos didžiųjų pocūgių (bent 28 m aukščio ir 80 cm (!) skersmens), yra didelė 

– virš 1,3 m skersmens pilkoji tuopa, tebeauga popieržievis beržas, sudomino kažkokią paskirtį 

anksčiau turėjęs gudobelių puslankis. 

 Vietoj šokių pavilijono ir kavinės liko tik pamatai, asfaltuota žaidimų aikštelė pagal paskirti 

taip pat nenaudojama ir dar klausimas ar jaunimas apie jos egzistavimą žino. 

Parko takai natūralaus grunto, žolė šienaujama, suolelių nėra. 

Medynus būtina nedelsiant retinti, iškertant blogiausios sanitarinės būklės, stelbiamus, 

menkos estetinės vertės medžius. 
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Atviroje erdvėje, vakarinėje miesto sodo dalyje, reikėtų pasodinti vieną kitą soliterą, bet 

nepersistengti, nes medžių su kaupu yra rytinėje parko dalyje. Parke akivaizdžiai trūksta 

spygliuočių. 

Šiuo metu Miesto sode auga bent 39 rūšių ir formų medžiai ir krūmai, iš jų 23 rūšių ir formų 

introducentai. 

 

S.Nėries parkas apželdintas gana savotiškai – centrinė parko dalis absoliučiai tuščia, o iš 3 

pusių šią teritoriją juosiantys medžiai pagrinde yra senos, galingo stoto tuopos. Šiaurinėje parko 

dalyje esanti kanadinių tuopų giraitė ilgą laiką buvo laikoma valstybinės reikšmės mišku. Tuopas 

reikėtų per 2-3 etapus iškirsti, paliekant po apačia esančius kaštonus, beržus ir kitus medžius. 

  

 

11 pav. Parko akcentai - apžvalgos kalnelis ir žaidimų aikštelė su įranga 

 

Pietinėje parko dalyje yra aukštas apžvalgos kalnelis bei neaiškios paskirties pylimai 

apsodinti tuopomis. 

Parko vakarinėje dalyje yra krepšinio aikštelė ir riedučių čiuožykla. 

Takai natūralaus grunto, suolelių nėra, žolytė šienaujama.  

Kaip jau minėta želdinių parko centrinėje ir rytinėje dalyje gerokai trūksta, o buvusiame 

,,miške“ – gerokai per tanku. 

Šiuo metu S.Nėries parke auga bent 18 rūšių ir formų medžiai ir krūmai, iš jų 10 rūšių ir 

formų introducentų. 

 

Savivaldybės skveras, arba tiksliau Savivaldybės-daugiabučių skveras yra išsidėstęs prie 

S.Nėries - Birutės – Gedimino gatvių junginio. Skveras labai ištęstos formos – apie 20-40 m pločio 

ir virš 300 m ilgio. 

Skvere prie savivaldybės nuo 1998 m. (pastatytas minint Vinco Kudirkos 100-asias mirties 

metines) stovi V.Kudirkos paminklas (skulptorius A.Žukauskas), kitame skvero gale yra paminklas 
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Vilkaviškio 300 metų jubiliejui paminėti, o pievelėje prie gatvės dar ir iš varžtų pagamintas 

plieninis vilkas. 

  

 

12 pav. Skvero akcentai – paminklai 

V.Kudirkai, Vilkaviškio 300-osioms metinėms 

atminti ir vilkui nuo kurio kilo miesto vardas? 

 

Skvere yra apšvietimas, suoliukų - 

nepakankamai, takeliai grįsti plytelėmis. Vejos 

šienaujamos, yra gėlynas. 

Medžių (ypač kiek atokiau nuo 

savivaldybės) yra per daug, tad protingas jų 

išretinimas nepakenktų. 

Šiuo metu Savivaldybės skvere auga 

bent 23 rūšių ir formų medžiai ir krūmai, iš jų 13 rūšių ir formų introducentų. 

 

Stadiono skvero ašimi yra skulptūra ,,Už tėvynės laisvę...“, ir priešais ją iš kaulenių 

gyvatvorių suformuotas užrašas 

,,1990“ gerai matomas iš paukščio 

skrydžio. 

Teritorija šienaujama, takų 

ir suolų čia nėra. 

 

13 pav. Stadiono skvero 

skulptūra ir užrašas iš kaulenių 

 

Tvarkant skverą reikėtų 

kiek paretinti medžių grupes 

iškertant skurdesnius medžius ir 
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pasodinti kelias paprastąsias ir/ar juodąsias pušis, nes čia labai trūksta spygliuočių. 

Šiuo metu Stadiono skvere auga 16 rūšių medžiai ir krūmai, iš jų 6 rūšių introducentai. 

 

Šeimenos parką į 2 dalis dalina Šeimenos upė. Pietinė parko dalis esant pagal gatvę 

pasižymi tankiai augančiais medynėliais, kuriuos reikėtų išretinti, o šiaurinėje pusėje, priklausomai 

nuo planuojamo teritorijos sutvarkymo, medžių (ypač spygliuočių) dar reikėtų pasodinti. 

Pietinėje parko dalyje auga labai stambi, net 2,1 m skersmens (660 cm apimties) pilkoji 

tuopa, kuri galėtų būti įtraukta bent į savivaldybės saugomų objektų sąrašą. Prie gatvės yra ir 

didžiulė kanadinė tuopa (apie 552 cm skersmens), deja jos būklė, dėl medieną ardančio puvinio, 

netinkamo genėjimo ir esamų sausų šakų, jau labai bloga. 

  

 

14 pav. Storiausi Vilkaviškio miesto medžiai auga 

Šeimenos parke 

 

15 pav. Vilkaviškio dvaro schema 

 

Upės pakrantės tvarkomos, deja, parke nėra nei takų, nei 

suolų, pievos šienaujamos retai, želdiniuose trūksta spygliuočių. 

Vos už 100 m nuo šio parko ribos yra buvusio Vilkaviškio 

dvaro pastatai (15 pav.). 

Šiuo metu Šeimenos parke auga bent 25 rūšių ir formų 

medžiai ir krūmai, iš jų 12 rūšių ir formų introducentų. 
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Vytauto g. skvero teritorija dar tik ateityje galės vadintis tikru skveru. Akivaizdu, kad čia 

bus beržynėlis, kiek pamišrintas su kitomis medžių rūšimis. 

Šiuo metu čia nėra nei 

takelių, nei suolelių, bet jų dar 

ir nereikia. Teritorija 

nešienaujama. 

 

16 pav. Čia ateityje bus 

Vytauto g. skveras  

 

Artimiausiu metu 

reikėtų po vieną kitą menkesnį 

berželį ar kitų rūšių medelį 

kirsti – tik tokiu būdu čia 

formuosis parkiniai, o ne miško 

medynai. 

Šiuo metu Vytauto g. skvere auga 8 rūšių medžiai ir krūmai, iš jų 2 rūšys introducentų. 

 

Žemdirbių g. parkas susideda iš 2 dalių: viena jų (įmonės?) - aptverta,  kita (technikumo?) 

– neaptverta. 

Parke yra žvyruotų keliukų, natūralaus grunto takelių, suolų ir apšvietimo nėra. Yra 

priešgaisriniams tikslams (?) skirta kūdra. Teritorija šienaujama. 

Kai kuriuose medynėliuose medžių gerokai per daug, o naujų želdinių sodinti nėra kur. 

 

 

17 pav. Yra parke ir tankių medynėlių, ir vandens telkinėlis.  

 

Šiuo metu teritorijai reikalinga tik einamoji priežiūra (vejų šienavimas, gėlynų 

puoselėjimas, lapų sugrėbimas ir išvežimas bei pan.).  

Žemdirbių g. parke auga 33 rūšių ir formų medžiai ir krūmai, iš jų 21 - introducentai. 
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2.4. Vilkaviškio miesto želdinių sanitarinė būklė bei planuojamos jų tvarkymo priemonės 

 

Inventorizuotų Vilkaviškio miesto želdinių būklė palyginus gera - labai blogos ir blogos 

būklės medžių ir krūmų (neskaitant bet kurios būklės medžių augančių medynėliuose ir gatvėse) čia 

buvo apie 6,3%, patenkinamos – apie 7,6% nuo bendro medžių ir krūmų kiekio. Sausuolių buvo 

užfiksuota 73 vnt. 

Inventorizuotų Vilkaviškio miesto gatvių želdinių būklė yra daug blogesnė - labai blogos ir 

blogos būklės medžių ir krūmų čia buvo apie 24,2%, patenkinamos – apie 16,8% nuo bendro 

medžių ir krūmų kiekio. Sausuolių buvo užfiksuota 4 vnt., o t. p. ir 2 tuščios sodinimo vietos. 

Įvairios ūkinės priemonės (retinimai, medžių šalinimas, ,,atjauninimas“, genėjimas) 

numatytos 10% nuo visų Vilkaviškio miesto želdynuose (išskyrus gatvių želdinius) inventorizuotų 

grupių. 

Įvairios ūkinės priemonės gatvių želdiniuose numatytos bent 32,8% nuo visų Vilkaviškio 

miesto gatvių želdynuose inventorizuotų grupių. Akivaizdu, kad gatvių želdiniuose medžiai yra 

žymiai blogesnės sanitarinės būklės ir reikalauja daug didesnio dėmesio ir priežiūros nei kitų miesto 

teritorijų želdiniai. 

Retinti per tankai augančias medžių grupes želdynuose (nuo 10 iki 40%) akivaizdžiai reikėtų 

bent 61 sklypą ir tik 12 sklypų iš jų siūloma retinti 2 eilėje (be abejo praėjus 5 metams tokių sklypų 

bus žymiai daugiau). 

,,Atjauninti“ inventorizuotuose želdiniuose numatyta virš 20 krūmų, bet neabejotinai šį 

būklės pagerinimo būdą galima taikyti visiems krūmams ir 2-16 cm skersmens medžiams gerai 

atželiantiems iš kelmų. 

Nemaža dalis Vilkaviškio miesto gatvių medžių genimi ir, kaip tradicija, netinkamai. 

Akivaizdu, kad gatvių medžių genėjimas jokios naudos ar grožio medžiams neprideda, o tik 

,,pataiso“ medžių parametrus pagal žmonių poreikius. Gatvėse augantiems ,,nugalvintiems“ 

medžiams, kurių skersmuo virš 14-20 cm, o aukštis tik 2-6 m, tolimesni genėjimai nieko gero 

neduoda, nes per didžiules žaizdas į medžių vidų jau seniai būna įsimetę medieną ardantys grybai 

Uždelsto genėjimo problema ir iš jos išplaukiančios pasekmės pastebimos ne tik  Vilkaviškio 

mieste, bet ir visoje Lietuvoje. Norint, kad ši ūkinė priemonė būtų minimaliai kenksminga 

medžiams, juos reikia pradėti genėti pasiekus 1,5-2,5 m aukštį ir genėjimus kartoti kas 1-2 metai. 

Šiuo metu genėti pradedama tik tada, kai medžiai būna pasiekę 6-12 m aukštį ir savo laja pradeda 

trukdyti elektrikams, įstaigų darbuotojams ar daugiabučių namų gyventojams. Šiuo atveju padarytos 

žaizdos neužgyja arba užgyja tik per labai ilgą laiką, kai puviniai ir ligos jau šeimininkauja medžio 

viduje. Dėl medžių augimo po laidais ar kitų priežasčių bent 58 medžiai gatvėse turi būti ir toliau 

genimi. 



 30 

Krūmų ir menkaverčio pomiškio šalinimas numatytas po 50 medžių grupių ir grupelių, bet 

tokių plotų, kuriuose iškirtus blogos sanitarinės būklės medžius, reikėtų ir sutvarkyti palajį yra tikrai 

žymiai daugiau. 

Skubiai šalinti Vilkaviškio miesto želdynuose (įskaitant ir gatvių želdinius) reikėtų ne mažiau 

kaip 70 žalių medžių (krūmų) ir sausuolių, pirmoje eilėje (t.y. per pirmą penkmetį) – bent 585 

želdinių grupių ar pavienių medžių (krūmų) jose. Neatsodinamai mieste planuojama iškirsti 93 

medžių ir krūmų grupes. 

Antroje eilėje numatytas 251 pavienių medžių (krūmų) grupėse ar pačių grupių šalinimas, bet 

po 5 metų, dėl: 

a) didėjančio medžių amžiaus; 

b) nepalankių aplinkos sąlygų (vėjovartų, vėjolaužų, sniegolaužų, sausrų ir kt.); 

c) biotinių (ligų, kenkėjų); 

d) antropogeninių veiksnių (atmosferos ir dirvos taršos, trypimo ir dirvos (automobiliais) apie 

medžių šaknis suspaudimo, šakų laužymo, kamienų mechaninių pažeidimų avarijų metu, 

nesavalaikio ir/ar netinkamo genėjimo) 

   ...šalintinų medžių bus žymiai daugiau. 

Gatvių želdiniuose, kaip jau minėta, želdinių būklė yra žymiai blogesnė, todėl ir šalinamų 

medžių kiekis yra didesnis nei kituose želdiniuose – jei gatvių želdiniuose per dešimtmetį numatyta 

iškirsti ne mažiau kaip 150 medžių, arba 14% dabar ten augančių medžių ir krūmų, tai kituose 

želdiniuose bus kertama tik 4,3% pavienių medžių ir krūmų (775 vnt.). 

Daugiausia gatvių želdiniuose bus iškertama blogos būklės mažalapių liepų (90,7% nuo 

bendro ten kertamų medžių kiekio). Tai rodo, kad arba šių medžių būklė blogiausia, arba, kad jų 

šiuose želdiniuose yra daugiausiai. 

Leidžiant, augančius nepavojingose žmonių ir automobilių judėjimui vietose, storesnius 

medžius nusikirsti privatiems arba juridiniams asmenims (mokykloms, vaikų darželiams ar pan.) 

kurui ar kitiems tikslams būtų taupomos valstybinės tokiems darbams skirtos lėšos. 

Nemokamai (ar netgi šiek tiek sumokėdami) pasiimti šalintinus medžius tikrai neatsisakytų ir 

drožlių(kurui) gamintojai... 

Ploniausius (iki 8-10 cm skersmens) kertamus medžius galima panaudoti pvz. naujai 

pasodintų medelių pririšimui. 

Medžių sodinimas numatytas 63 grupėse. Iš viso artimiausiame dešimtmetyje planuojama 

pasodinti virš 130 medžių (5 lentelė) (dauguma gatvių želdiniuose). 

Be abejo, čia nėra įtraukti medžiai, kurie, vadovaujantis specialiaisiais ir detaliaisiais planais 

bei atsižvelgiant į miesto poreikius, būtų sodinami plečiant Vilkaviškio miesto parkų, skverų ir kitų 

teritorijų želdinius – tai jau ne žaliųjų plotų inventorizacijos uždavinys. 
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5 lentelė. Siūlomų sodinti medžių kiekiai ir asortimentas 

 

Medžių rūšis Vnt. 

Beržas karpotasis 2 

Klevas paprastasis 2 

Klevas sidabrinis 5 

Liepa didžialapė 95 

Šermukšnis švedinis 26 

Viso 130 

 

Be abejo, sodintinų medžių artimiausiu metu bus ir daugiau – papildomų sodinimo vietų 

atsiras pašalinus l.blogos ir blogos (ar šiuo metu dar esančius patenkinamos) būklės, smarkiai 

apgenėtus ir dažnai jau, įvairiu laipsniu stiebų medienos puvinio, pažeistus medžius, kurių vietas 

bus netikslinga palikti tuščias. 

Norint konkrečiame želdyne išsiaiškinti tikslų kertamų ir atsodinamų medžių kiekį (pvz., 

sprendžiant apie dalinę želdinių rekonstrukciją) turi būti atliekama detalioji želdinių inventorizacija, 

kur kiekvienas medis būtų įvertintas pagal keletą kriterijų ir tik po to būtų spendžiama apie jo 

nukirtimą ar palikimą augti. Kadangi pastaroji inventorizacija reikalauja daug laiko ir žmogiškųjų 

resursų (parkuose paprastai ji vykdoma netgi 2 kartus (pavasarį ir vasarą arba vasarą ir rudenį)) ir 

yra brangi, todėl atliekama tik pagal spec. užsakymus. 

Sodinamus medžius ir krūmus, kaip jau minėta, reikėtų parinkti vadovaujantis konkrečiais 

jiems taikytinais reikalavimai bei spec. literatūra (pvz., Sodinukai miestams ir miesteliams želdinti 

(2005); Sodmenų auginimas urbanizuotoms teritorijoms (2007) ar pan.). 
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Planų ir planšetų spausdinimui panaudoti Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio 

ministerijos priklausantys, bei VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro “GIS-Centras” 

platinami georeferenciniai duomenys. 
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PRIEDAI 

 

I priedas. Specialiosios sąlygos, aktualios įveisiant ir tvarkant želdinius bei želdynus 

 

Mieste, įveisiant naujus ir tvarkant jau esamus želdinius, būtina laikytis Specialiųjų žemės ir 

miško naudojimo sąlygų (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 207, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 33-

1152). Čia paminėsiu tik dažniausiai pasitaikančius želdinių sodinimo ir kirtimo apribojimus: 

1) Ryšių linijų apsaugos zonoje (žemės juostoje, kurios plotis po 2 m abipus požeminio 

kabelio trasos arba orinės linijos kraštinių laidų ir 3 m aplink požeminį ar antžeminį stiprinimo 

punktą) draudžiama kirsti ir sodinti medžius be raštiško įmonių, aptarnaujančių šias ryšių linijas, 

leidimo ir darbų metu nesant tos įmonės atstovo. 

2) Geležinkelio viešojo (bendrojo) naudojimo kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje 

(miestuose po 20 m abipus kraštinių kelių ašių; kaimo vietovėse – po 45 m abipus kraštinių kelių 

ašių; nesaugomose pervažose kaimo vietovėse – po 70 m abipus kraštinių kelių ašių) draudžiama 

sodinti ir kirsti medžius be viešojo (bendrojo) naudojimo geležinkelių valdytojo, o geležinkelio 

želdinių apsaugos zonoje – be želdinius eksploatuojančios įmonės rašytinio sutikimo. 

3) Elektros linijų apsaugos zonoje (žemės juosta tarp dviejų vertikalių plokštumų, 

lygiagrečių elektros linijos ašiai, matuojant horizontalų atstumą nuo kraštinių jos laidų (iki 1 kV - 

po 2 m; 6,10 kV - po 10 m ; 35 kV - po 15 m ; 110 kV - po 20 m ; 330 kV - po 30 m ; 750 kV - po 40 

m, o požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zonoje – po 1 m nuo linijos konstrukcijų kraštinių 

taškų) sodinti arba kirsti medžius ir krūmus draudžiama be elektros tinklų įmonės raštiško leidimo. 

4) Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų (antžeminiai šilumos tiekimo vamzdynai, 

požeminės šilumos bei karšto vandens tiekimo trasos, šiluminės kameros, sklendžių aptarnavimo 

paviljonai, drenažo šuliniai, termofikacinio vandens bei drenažo siurblinės, šalia šilumos tiekimo 

trasų pakloti drenažo vamzdžiai, telesignalizacijos kabeliai ir kiti statiniai, skirti nurodytiesiems 

tinklams aptarnauti) apsaugos zonose (žemės juosta, kurios plotis po 5 m nuo kanalo (vamzdyno) 

kraštų, kameros išorinės sienos) medžius ir krūmus sodinti galima tik gavus įmonės, 

eksploatuojančios šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklus, raštišką sutikimą, o arčiau kaip 2 m 

nuo tinklų kanalo (vamzdyno) krašto – iš viso draudžiama. 

5) Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių (vandentiekio, lietaus ir 

fekalinės kanalizacijos vamzdynai, kaupimo rezervuarai, sklendžių kameros, persiurbimo stotys, 

išleistuvai, vandentiekio bokštai, slėginiai rezervuarai, lietaus ir fekalinės kanalizacijos valymo 

įrenginiai) apsaugos zonose (žemės juosta, kurios plotis po 5 m nuo vamzdynų ašies; magistralinių 

vamzdynų, kurių skersmuo yra 40 cm ir didesnis, apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 

10 m nuo vamzdynų ašies sausame grunte, o drėgname grunte - ne mažiau kaip po 25 m; vandens 

rezervuarų, skaidrintuvų, kaupiklių apsaugos zonos plotis po 30 m, o vandentiekio bokštų ir kitų 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=315874&b=
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įrenginių - ne mažiau kaip po 15 m nuo išorinių sienelių) draudžiama sodinti medžius ir krūmus, 

nesuderinus to su nurodytuosius tinklus ir įrenginius eksploatuojančiomis įmonėmis. 

*** 

6) Sodinant, medžius ir krūmus bendro ir riboto naudojimo teritorijose būtina, o privačių 

namų valdose ir sodininkų bendrijų privačiuose žemės sklypuose rekomenduojama laikytis 

minimalių sodinimo atstumų. Atstumai nuo pastatų iki medžių / krūmų (kai laja ne didesnė kaip 5 

m) turi būti: 

a) nuo pastatų išorinių sienų - 5 m / 1,5 m 

b) nuo kapinių, šaligatvio, dviračių ir parko takų krašto - 0,75 m / 0,5 m 

c) nuo važiuojamosios sutvirtintos gatvės dalies (kai nėra šaligatvio) - 2 m / 1 m 

d) nuo apšvietimo stulpų, kolonų, atramų - 4 m / - 

e) nuo atraminių sienelių 3 m / 1 m 

f) nuo šlaitų, terasų pado 1 m / 0,5 m 

Esant medžio lajai daugiau kaip 5 m, atstumas padidinamas 0,5 m kiekvienam medžio lajos 

padidėjimui l metru. 

Vaismedžių ir vaiskrūmių sodinimo atstumai nuo kaimyninių valdų ribų ir gatvės raudonosios 

linijos turi būti ne arčiau kaip: 

• obelys, kriaušės, trešnės, riešutmedžiai ir kiti stambūs medžiai - 3 m; 

• vyšnios, slyvos - 2 m; 

• serbentai, agrastai ir kiti krūmai - 1 m 

7) Medžių genėjimą mieste vykdyti vadovaujantis Medžių genėjimo urbanizuotose teritorijose 

taisykles (2002 m. vasario 27 d.). Saugotinus želdinius kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti (išskyrus 

atvejus, kai leidimas nereikalingas) galima tik gavus Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracijos išduotą leidimą. 
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II priedas. Vilkaviškio miesto želdinių tvarkymo (ūkinių priemonių) žiniaraštis 

 

Kv. Skl. Įvykdyta 

Šalinti, skubiai 

1 8  

6 36  

12 57, 58  

14 51  

17 32, 47  

22 48  

26 42, 43  

30 109  

31 51  

32 67  

33 26  

36 62  

39 58, 62, 63, 73, 74, 76  

40 39, 50  

44 53, 71  

45 25, 46  

46 2, 31, 43, 106, 121  

47 5, 24, 38  

48 12  

50 4, 12, 14, 15  

51 34, 54, 59, 68, 73  

53 55  

55 8, 48  

Gedimino g. 8, 11  

S. Neries g. 7  

Vijoklių g. 3  

Vilniaus g. 9  

Šalinti, 1 eilėje 

1 14, 51, 52, 62  

2 6, 25, 28, 84  

3 4, 18, 20, 30, 51, 62, 80  

4 4, 32, 50, 51, 60, 69  

5 79  

6 2, 29  

7 25, 63  

8 15  

9 79, 81  

10 31, 39, 40, 100, 125  

11 1, 15, 65, 69, 74, 90  

12 17, 30, 56, 57  

13 34  

14 
3, 15, 17, 21, 29, 40, 58, 61, 71, 73, 85, 86, 

98, 115, 118 

 

17 16, 17, 41  

18 66  

19 18  

20 4, 11, 15, 33, 46  



 36 

21 74, 88  

22 46, 47, 48  

24 4, 67, 69  

25 19, 20, 22, 49  

26 7, 8, 46, 73, 79  

27 88, 95, 96, 97, 117, 127  

29 62, 68  

30 1, 4, 5, 10, 12, 50, 61, 110, 111  

31 1, 35, 40, 55, 68  

32 1, 2, 3, 26, 41, 42, 57, 66, 67, 76, 78  

33 19, 39, 45, 54, 64  

34 39, 53, 58  

35 1, 86, 88, 90  

36 4, 6, 20, 63, 75, 76, 83  

37 
22, 39, 46, 47, 54, 57, 58, 72, 94, 105, 111, 

113, 117, 128 

 

38 
17, 19, 20, 21, 31, 42, 48, 68, 74, 88, 103, 

109 

 

39 56, 61, 62, 73, 76  

40 
2, 25, 28, 30, 36, 37, 38, 39, 42, 54, 68, 72, 

73, 74, 75, 76, 77, 120 

 

41 11, 32, 33, 34  

42 22, 38, 55, 57, 62, 63  

43 9, 31, 62, 63  

44 1, 18, 19, 71  

45 8, 10, 19, 25, 27, 31, 41, 60  

46 

2, 3, 4, 5, 8, 27, 28, 32, 34, 41, 42, 43, 44, 

46, 49, 51, 53, 57, 58, 62, 67, 71, 72, 73, 82, 

86, 87, 88, 91, 100, 102, 104 

 

47 3, 7, 16, 24, 38  

48 6, 7, 19, 42, 85  

49 42, 48, 58  

50 30, 48, 91  

51 
7, 8, 24, 40, 58, 59, 67, 68, 74, 77, 88, 101, 

102 

 

52 45, 71, 87, 95, 97  

54 10, 30, 43, 73  

55 6, 10, 14, 18, 46, 47, 49, 60, 76  

Birutės g. 1  

Dariaus ir Girėno g. 4, 5  

Gedimino g. 19, 21, 24, 24, 25, 27  

J. Basanavičiaus g. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 19  

K. Donelaičio g. 5  

Kęstučio g. 4, 5  

Nepriklausomybės g. 28  

S. Neries g. 3, 11  

Statybininkų g. 2  

Taikos g. 6  

Vienybės g. 3  

Vijoklių g. 9  

Vilniaus g. 1, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 23, 24  
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Vysk. A. Karoso g. 1, 2, 3  

Vytauto g. 
5, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24 

 

Šalinti, 2 eilėje 

2 28, 29, 32, 33, 84  

3 7, 10, 16, 72, 79, 80, 91  

4 29, 37  

8 39  

9 66, 78  

10 113, 124, 128  

12 58, 59  

13 31  

14 12, 15, 28, 54, 88  

16 60  

21 92  

22 46  

24 72, 96  

25 8, 9, 70  

26 42  

27 79, 88, 94, 95, 97, 115  

28 15, 20, 67  

29 3, 31, 49, 62, 67  

31 1, 50, 54, 57, 69  

32 2, 57, 65, 71  

33 51  

34 8  

35 25, 86, 87, 89, 90  

36 44  

37 105  

39 62, 73  

40 21, 59, 76, 92  

42 3, 22  

43 52  

44 1, 13, 18, 19, 23, 53  

45 1, 4, 8, 14, 17, 19, 20, 25, 31, 49, 52, 63  

46 

2, 24, 25, 27, 28, 34, 37, 42, 46, 47, 49, 55, 

57, 58, 59, 66, 68, 73, 76, 87, 92, 96, 97, 

105, 106, 121, 122, 123 

 

47 4, 7, 21  

48 12, 21, 23, 24  

49 3  

51 48  

52 7, 35, 45  

54 40  

55 8, 11, 16, 60, 61, 64  

Basanavičiaus a. 1  

Gedimino g. 1, 2, 7, 10, 12, 14, 15, 21, 23, 24, 25  

J. Basanavičiaus g. 7, 18, 20  

J. Biliūno g. 1, 2  

Kęstučio g. 6  

Maironio g. 1, 2  
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Nepriklausomybės g. 5  

Pilviškių g. 4  

S. Neries g. 2, 7  

Vienybės g. 8  

Vilniaus g. 1, 5, 15  

Vytauto g. 3, 11, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 24  

Atjauninti 

2 78, 79  

16 14, 68  

22 62  

25 46, 98  

26 21, 22  

44 2, 10, 27  

48 66  

49 43  

Retinti, 1 eilėje 

2 81, 82, 87, 90  

4 14  

6 24  

9 80  

10 74  

11 17, 71  

14 70, 73, 75  

21 47  

22 4  

31 9, 28  

32 1  

37 56, 71, 119, 121, 123, 124, 127  

38 27, 43, 45, 50, 115  

39 15  

40 24, 40, 41  

42 21, 69, 70  

46 19, 26, 29, 39, 93, 99, 121  

49 7, 47  

54 40  

55 16, 17  

Retinti, 2 eilėje 

7 41  

8 56  

10 76  

11 5  

14 72  

24 4  

31 58, 63  

32 81  

37 122  

42 84  

55 92  

Genėti 

47 34, 35  
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54 3, 4  

55 8  

Gedimino g. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 20, 21, 22  

J. Basanavičiaus g. 21  

K. Donelaičio g. 1, 2, 3, 4  

Maironio g. 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14  

Nepriklausomybės g. 49  

S. Neries g. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11  

Vienybės g. 17  

Vytauto g. 14, 15  

Želdinti 

36 75, 83  

40 36  

52 87  

55 6, 14  

Gedimino g. 
1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 23, 24, 

25, 27 
 

J. Basanavičiaus g. 2, 3, 5, 7, 10, 11, 18, 19, 20  

J. Biliūno g. 1  

Kęstučio g. 4, 6  

Nepriklausomybės g. 5, 28  

S. Neries g. 2, 3, 7, 11  

Taikos g. 6  

Vilniaus g. 1, 3, 5, 9  

Vysk. A. Karoso g. 1, 2, 3  

Vytauto g. 
3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24 
 

Kirsti traką ir menkavertį pomiškį 

1 15, 16  

2 63  

4 87, 103, 135  

5 75, 79  

6 29, 30, 33, 34  

11 49, 51, 60  

12 5, 25  

31 58, 63  

32 81  

37 39, 46, 56, 119, 121, 122, 123, 124, 127  

38 2, 11, 27, 43, 45, 50, 75  

39 15, 21  

40 38, 40, 41, 68  

42 70, 71, 84  

46 104  

50 52  

51 7, 12  

54 81  

 


