PAPILDOMA INFORMACIJA APIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS
APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ
ĮGYVENDINIMĄ.
Priemonė Nr. 4.1.1 „Miesto vandens telkinių priežiūra“
Projektas „Danės senvagės pritaikymas rekreacijai“

1 nuotrauka. Nevalyta užlieta Danės upės senvagė Botanikos sodo teritorijoje, 2017 m.

2 nuotrauka. Danės upės senvagė Botanikos sodo teritorijoje, įgyvendinus projektą, 2020 m.
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Priemonė Nr. 4.1.1 „Miesto vandens telkinių priežiūra“
Projektas „Žydinčios Klaipėdos salos“

3, 4, 5 nuotraukos. Projekto „Žydinčios Klaipėdos salos“ įgyvendinimo akimirkos, 2020 m.

2

Priemonė Nr. 4.1.2 „Miesto vandens telkinių priežiūra
(iš Programos lėšų likučio 2020-01-01)“

6 ir 7 nuotraukos. Mažojo Žardės tvenkinio tvarkymo darbų akimirkos, 2020 m.

8 nuotrauka. Mažasis Žardės tvenkinys po išvalymo ir aplinkos sutvarkymo, 2020 m.

3

Priemonė Nr. 4.1.5 „Kopų tvirtinimas, pinant tvoreles iš žabų“

9 ir 10 nuotraukos. Sutvirtintos kopos Melnragėje, 2020 m.

4

Priemonių Nr. 4.3.1. „Savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas“ ir Nr. 4.3.2.
Savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas (iš Programos lėšų likučio 2020-01-01)
įgyvendinimas

11 ir 12 nuotraukos. Miškelis, esantis tarp Molo g. 19A, Vėtros g.4A ir Nėgių g. 23, prieš ir
po sutvarkymo , 2020 m.

13 ir 14 nuotraukos. I-osios Melnragės paplūdimys prieš ir po sutvarkymo, 2020 m.

5

Nuo

15 ir 16 nuotraukos. Teritorija ties Minijos ir Lakštučių g. sankryža prieš ir po sutvarkymo,
2020 m.

Nuotaruk

17 ir 18 nuotraukos. Danės g. už PC „Gulbė“ prieš ir po sutvarkymo, 2020 m.

6

19 ir 20 nuotraukos. Teritorijos ties Kairių g. Aplinkos apsaugos departamento prie
Aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybos Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos inspekcijos
darytos nuotrauka, 2020 m.

Nuotrauka

Nuotrauka

21 ir 22 nuotrauka. Teritorija ties Kairių g. po sutvarkymo, 2020 m.

7

Priemonė Nr. 4.6.1. „Ąžuolyno giraitės želdinių ir tvenkinio pakrančių sutvarkymas“
(pagal projektą „Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant
aktyvų laisvalaikį bei lankytojų srautus“)

23 nuotrauka. Įgyvendinto projekto teritorijos dalis.

24 nuotrauka. Įgyvendinto projekto teritorijos dalis, 2020 m.

Video medžiagą apie visą projektą: https://www.youtube.com/watch?v=TiTYb3rvUIg

8

Priemonė Nr. 4.6.3 „Melnragės parko įrengimas“
(pagal projektą „Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir
Melnragės parko įrengimas“)

25 nuotrauka. Prieš projekto įgyvendinimą, Melnragės parkas.

26 nuotrauka. Melnragės parko teritorija įgyvendinus projektą, 2020 m.

27 nuotrauka. Melnragės parko teritorija įgyvendinus projektą, 2020 m.
9

Priemonių Nr. 4.6.5 „Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas“ ir Nr. 4.6.6. „Naujų ir
esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas (iš Programos lėšų likučio 2020-01-01) įgyvendinimas
1. Lentele. Naujų medžių sodinimas 2020 m. Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje
Eil.
nr.
1.

2.
3.

Pasodinimo vieta

Rūšis

Prie Biržos Tilto
Žvejo fontano skvere

mažalapė liepa ,,Tilia
cordata Rancho“

Paupių kvartale prie
tvenkinio
Vingio g./ Šilutės pl.
kampas

4.

Pietinė g. šalia
vandens telkinio

5.

Kauno g. 6

6.

Prie Smiltelės g.
netoli parduotuvės
,,Lidl“

7.

Malūnininkų g. 16

8.
9.

Pilies g. žaliojoje
justoje
Pilies g.

10.

Kauno g. 15

11.
12.

Naujakiemio g. 21
Naujakiemio g. 19

Kiekis,
vnt.
1

karpotasis beržas ,,Betula
1
Pendula“
trakinis klevas ,,Acer
(2+4+2+12)
campester“, maumedis
viso: 20
europinis ,,Larix
decidua“, pelkinis ąžuolas
,,Querus palustris“,
mažalapė liepa ,,Tilia
cordata Rancho“
ąžuolas paprastasis
(3+1+1+1)
,,Querus Robur“,
viso: 6
kaštonas paprastasis
,,Aesculus hippocastanum
Baumannii“, švedinis
šermukšnis ,,Sorbus
intermedia“, klevas
trakinis ,,Acer campester“
klevas paprastasis ,,acer
(2+5)
platanoides Royal red“
viso: 7
,klevas trakinis ,,Acer
campester“
klevas paprastasis ,,Acer
(2+2+2)
platanoides Royal red“,
viso: 6
mažalapė liepa ,,Tilia
cordata Rancho“, klevas
trakinis ,,Acer campester“
skroblas paprastasis
2
,,Carpinus betulus“
kalninė pušis ,,Pinus
195
mugo Pumilo“
klevas paprastasis ,,Acer
3
platanoides Royal red“
Liepa europinė ,,Pallida”
4
Liepa europinė ,,Pallida”
Liepa europinė ,,Pallida”

2
2

Pastaba
Atsodinimas vietoj
pašalintos blogos
būklės liepos
Atsodinimas vietoj
nudžiūvusio sodinuko
Želdinių sutankinimas
pagal labiausiai taršos
veikiamų teritorijų
veiksmų planą

Atsodinimai vietoj
nulaužtų arba
nudžiūvusių sodinukų

Atsodinimai vietoj
nudžiūvusių sodinukų

Atsodinimai vietoj
pašalintų senų
nudžiūvusių medžių

Atsodinimai vietoj
nudžiūvusių sodinukų
Želdinių sutankinimas
Atsodinimai po
draudiminio įvykio
Atsodinimai po tuopų
šalinimo
Atsodinimai po tuopų
šalinimo
Atsodinimai po tuopų
šalinimo
10

13.

Kretingos g. 12

Liepa europinė ,,Rancho”

1

14.

Teritorija palei
Joniškės g. pietinėje
atkarpoje nuo Slyvų
g. iki geležinkėlio
tilto

Liepa europinė ,,Pallida”

42

15.

Alknynės g. 7
plotelis prie naujai
sutvarkytų šaligatvių
Sąjūdžio parko
nulaužtų/nudžiūvusių
sodinukų
atsodinimas

Paprastoji alyva – Syringa
vulgaris
,,Michel
Bunchner”
Liepa europinė ,,Pallida”

32

Beržas karpotasis – Betula
Pendula

4

16.

Maumedis europinis –
Larix deciduo

17.

Vitės kvartalas
Stadiono g. galinė
stotelė

4

Šermukšnis švedinis –
Sorbus intermedia

3

Eglė serbinė Picea
omorica

1

Liepa mažalapė Tilia
cordata Rancho
Eglė serbinė Picea
omorica

19.

Atsodinimai

4

Eglė serbinė Picea
omorica

Šermukšnis švedinis –
Sorbus intermedia
18.

10

Atsodinimai po tuopų
šalinimo
Želdinių sutankinimas
pagal apsauginės
paskirties želdynų ir
želdinių įrengimo
labiausiai taršos
veikiamose teritorijose
veiksmų planą 20202023 m.
Atsodinimas krūmų po
šaligatvio remonto

8

Želdinių sutankinimas

3

3

Teritorija prie Šilutės Liepa europinė ,,Pallida”
pl. ir Statybininkų pr.
Kalninė pušis Pinus mugo
sankryžos tarp
,,Pumilo”
pastatų Šiaulių g. 2A
ir 6A

10

Teritorija prie Šilutės Liepa mažalapė Tilia
pl. ir Vingio g.
cordata Rancho
sankryžos prie
Šilutės pl. 76

6

70

3

Želdinių sutankinimas
pagal apsauginės
paskirties želdynų ir
želdinių įrengimo
labiausiai taršos
veikiamose teritorijose
veiksmų planą 20202023 m.
Želdinių sutankinimas
pagal apsauginės
paskirties želdynų ir
želdinių įrengimo
labiausiai taršos
11

Eglė serbinė Picea
omorica

4

Beržas karpotasis – Betula
Pendula
Šermukšnis švedinis –
Sorbus intermedia

20.

21.

22.
23.

Kalninė pušis Pinus mugo
,,Pumilo”
Pilies g. žalioji juosta Kalninė pušis Pinus mugo
tarp Pilies g. ir
,,Pumilo”
automobilių
parkavimo aikštelės
Prie Debreceno g. 29 Liepa europinė ,,Pallida”
(prie H. Zudermano
gimnazijos)
Simonaitytės parkas
Liepa europinė ,,Pallida”

veikiamose teritorijose
veiksmų planą 20202023 m.

4

20
200

Želdinių sutankinimas

5

Atsodinimas po tuopų
šalinimo

37

Atsodinimas po tuopų
šalinimo
Naujų želdinių
įrengimas

Jūrininkų pr.teritorija
Vynvytis triskiautis
20
tarp Laukininkų g. ir
,,Parthenocissus
Vingio g. ant
tricuspidata Veitchii”
apsauginės garso
sienelės
Viso pasodinta: 691 vnt. medžių ir 52 vnt. krūmų

28 nuotrauka. Prie Biržos tilto Žvejo fontano skveras
12

29 nuotrauka. Paupių kvartalas prie tvenkinio, 2020 m.

30 ir 31 nuotraukos. Vingio g./Šilutės pl. kampas, 2020 m.
13

32 nuotrauka. Pietinė g. šalia tvenkinio, 2020 m.

33 ir 34 nuotraukos. Kauno g. 6, 2020 m.

14

35 nuotrauka. Smiltelės g. palei gatvę netoli parduotuvės ,,Lidl“, 2020 m.

36 nuotrauka. Malūnininkų g. 16, 2020 m.

15

37 nuotrauka. Pilies g. žalioji juosta, 2020 m.

38 nuotrauka. Pilies g. 2020 m.
16

39 ir 40 nuotraukos. Teritorija prie Šilutės pl. ir Statybininkų pr. sankryžos tarp pastatų Šiaulių g.
2A ir 6A, 2020 m.

41 ir 42 nuotraukos. Teritorija Vingio g./ Šilutės pl. kampas prie Šilutės pl. 76, 2020 m.
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