
PAPILDOMA INFORMACIJA APIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 
PROGRAMOS 2021 METŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ 

[Eil. Nr.]  
Priemonės 

pavadinimas 

Priemonės vykdymo nuotraukos/nuorodos 

Aprašymas Nuotrauka/nuoroda 

[4.1.1.] 
Miesto vandens 

telkinių 
priežiūra 

Helofitų 
šalinimas iš 

vandens telkinių 

  
[4.1.4.] 

Lietaus nuotekų 
tinklų 

įrengimas 
Turistų g. 

Horizontali 
naftos produktų 

gaudyklė Turistų 
gatvėje 

(2021-11-26) 

 



800 mm 
skersmens 
plastikinių 
vamzdžių 

montavimas 
Turistų gatvėje 
(2021-11-26) 

 
[4.1.5.] 

Medinių laiptų 
ir takų, 

vedančių per 
apsauginį 
kopagūbrį, 
remontas 

Melnragės – 
Girulių mediniai 

takai, įrengti 
2021 m. pavasarį 

 



Melnragės – 
Girulių mediniai 

takai, įrengti 
2021 m. pavasarį 

 
[4.1.6.] 
Kopų 

tvirtinimas, 
pinant tvoreles 

iš žabų 

Melnragės II – 
Girulių 

teritorijose kopų 
tvirtinimas 

pinant tvoreles iš 
žabų (2021-11-

16) 
 

 



Melnragės II – 
Girulių 

teritorijose kopų 
tvirtinimas 

pinant tvoreles iš 
žabų (2021-11-

16) 

 
[4.5.1.] 

Visuomenės 
ekologinis 
švietimas 

Aplinkosauginiai 
renginiai „Mes 
mylime savo 

jūrą ir kopas!“ 
Smiltynės ir 
Antrosios 
Melnragės 

paplūdimiuose 

  



Aplinkosauginio 
švietimo 
projekto, 

renginių ciklo 
„Uostamiesčio 
aplinkosaugos 

forumas“ 
seminarų įrašų 

nuorodos 

 https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=552761465693452 
 

 https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=222540202655057 
 

 https://www.facebook.com/watch/live/?v=229989301967293&ref=watch_permalink  

Aplinkosauginio 
švietimo 

projekto „Seną 
šildymo katilą 
keiti – sveikiau 

gyveni“ 
seminaro 
nuoroda 

 https://www.facebook.com/SiltnamisKlaipeda/videos/1085904898881039  

Aplinkosauginio 
švietimo 

projekto „Oras 
gražus, kai 

protas šviesus“ 
metu sukurto 
skaitmeninio 

žaidimo nuoroda 

 http://plunksnele.mozello.lt/zaidimai/  



Aplinkosauginis 
švietimo 
projektas 

„Pažinkime 
šikšnosparnių 

pasaulį“ 

  



[4.6.1.] 
Malūno parko 

želdinių ir 
tvenkinio 
pakrančių 

sutvarkymas 
(pagal projektą 
„Malūno parko 

teritorijos 
sutvarkymas, 

gerinant 
gamtinę 

aplinką ir 
skatinant 
lankytojų 
srautus“). 

Naujų ir esamų 
želdynų 

tvarkymas ir 
kūrimas (iš 

programos lėšų 
likučio 2021-

01-01) 

Įrengti Malūno 
parko pėsčiųjų ir 

dviračių takai 
(2021-10-10) 

 
Įrengti Malūno 

parko pėsčiųjų ir 
dviračių takai 
(2021-12-31) 

 



 

Įrengti Malūno 
parko pėsčiųjų ir 
dviračių takai ir 

kita 
infrastruktūra  
(2021-12-31) 

 
[4.6.2.] 

Teritorijos tarp 
geležinkelio ir 
žemės sklypų 

Upelio g. 25 ir 
Nendrių g. 36 

apsauginės 
paskirties 
želdynų ir 
želdinių 
projekto 

parengimas 

Nuoroda https://www.klaipeda.lt/lt/apsaugines-paskirties-zeldyno-esancio-teritorijoje-tarp-gelezinkelio-ir-zemes-sklypu-
upelio-g.-25-ir-nendriu-g.-36-klaipedoje-kurimo-apzeldinimo-projektas/9272  



[4.6.3.] 
Detalus 

(instrumentinis) 
medžio būklės 

vertinimas 

Nuoroda https://www.klaipeda.lt/lt/aplinkos-apsauga/zeldiniu-apsauga/medziu-bukles-instrumentinis-vertinimas/8596  

[4.6.4.] 
Naujų ir esamų 

želdynų 
tvarkymas ir 

kūrimas 

Pasodintų liepų 
fotofiksacija 
Gulbių g./J. 
Janonio g.  

 
 
 
 

  



Pasodintos 
liepos 

fotofiksacija 
Bokštų skvere 

 
Pasodintų liepų 

fotofiksacija 
Sąjūdžio parke 

 



Pasodintų liepų 
fotofiksacija 
Vingio g. 3 

  
Pasodintų 
lanksvų 

fotofiksacija, 
L.D. „Obelėlė“ 

 



Teritorijoje tarp 
pastato Smiltelės 
g. 5 ir Mogiliovo 

g.  pasodintų 
beržų ir 

juodalksnių 
fotofiksacija.  

   
Pasodintų liepų 

ir klevų 
fotofiksacija 

Žardininkų g. 16 

 



Pasodintų liepų, 
šermukšnių ir 

alyvų 
fotofiksacija 
Kauno g. 25 

 
Pasodintų liepų 
fotofiksacija H. 

Manto g.  

  



Pasodintos 
liepos 

fotofiksacija, 
L.D. „Liepaitė“ 

  
Pasodintos liepų 

fotofiksacija, 
teritorijoje prie I. 

Simonaitytės 
kalno 

 



Pasodintų liepų 
fotofiksacija, 

teritorijoje prie I. 
Simonaitytės 

kalno prie šunų 
vedžiojimo a.  

 
Pasodintų 
kaulenių 

fotofiksacija prie 
L.d. „Verinėlis“ 

 



Pasodintų 
lankvų ir ąžuolų 

fotifiksacija 
Smiltelės g. nuo 

Varpų g. iki 
Liubeko g. 

 
[4.6.5.] 

Naujų ir esamų 
želdynų 

tvarkymas ir 
kūrimas (iš 

programos lėšų 
likučio 2021-

01-01) 

Pasodintų liepų 
fotofiksacija 
Dubysos g. 

atkarpoje nuo 
Taikos pr. iki 

Mechanizacijos 
g. (šiaurinėje 

pusėje) 

 



Pasodintų liepų 
ir ąžuolų 

fotofiksacija 
vienoje iš 

labiausiai taršos 
veikiamoje 

teritorijoje tarp 
pastatų Smiltelės 

g. 27 ir 
Laukininkų g. 4  

  
 


