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1 ATASKAITOS VIEŠINIMAS 

Skelbimai apie pradedamą rengti Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 

ataskaitą už 2015 metus ir kvietimas teikti pasiūlymus bendrojo plano sprendiniams buvo pateikti Klaipėdos 

miesto bendrojo plano stebėsenos (www.monitoringas.tk) interneto puslapyje 2016 m. liepos 1 d. 

 

 

 
 

Pasiūlymai buvo teikiami internetiniame modulyje, pasiekiamame iš Klaipėdos miesto savivaldybės 

internetinio puslapio - http://monitoringas.tk/pasiulymai. Šie siūlymai ir jų įvertinimas pateikiami ataskaitos 

priede. 

  

http://www.monitoringas.tk/
http://monitoringas.tk/pasiulymai
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2 VISUOMENĖS PATEIKTI PASIŪLYMAI 

Eil.

Nr. 

Institucija; 

Vietovės 

adresas 

Pasiūlymas Ekspertų vertinimas 

1 
Vytautas 

Valevičius 

Pateikta internetu 

Sukurti nuolatinę miesto taršos monitoringo 

sistemą. Panaudoti jos duomenis taršos 

mažinimo veiksmams vertinti. 

Pasiūlymai nėra BP objektas. 

Pasiūlymai orientuoti į Klaipėdos 

miesto administravimą. Tikslinga 

atsižvelgti ir įvertinti rengiant 

Klaipėdos miesto strateginius planus. 

2 
Vytautas 

Valevičius 

Pateikta internetu 

Nustatyti miesto ir valstybines įstaigas, 

kurių aplinka nepritaikyta žmonių su 

negalia poreikiams. Pradėti planuoti 

aplinkos pakeitimus, kurie leistų šiems 

žmonėms laisvai naudotis būtinomis 

paslaugomis. 

Pasiūlymai analizuotini rengiamo BP 

keitimo susisiekimo dalyje bei 

pradedamame rengti darnaus 

judumo plane, kurio sprendiniai bus 

integruoti į naują BP. 

3 
Vytautas 

Valevičius 

Pateikta internetu 

Sukurti "žalias sienas" iš medžių ir krūmų 

tarp gyvenamųjų pastatų ir pramonės 

objektų. Atrinkti medžius ir kitus augalus, 

kurie geriausiai valo orą nuo teršalų pagal 

Klaipėdos miesto klimatines sąlygas. 

Tyrimas parodė, kad Klaipėdos 

mieste suplanuotas racionalus, 

gyvenimo ir aplinkos kokybę 

atitinkantis atskirųjų vietinių, rajoninių 

ir bendramiestinių želdynų tinklas. 

Kiekvieno gyvenamojo kvartalo 

artimojoje aplinkoje yra suplanuotas 

gyventojų rekreacijai skirtas 

želdynas. Problematiška šių želdynų 

būklė, įrangos kokybė. Tikslinga 

siekti naujai statomuose objektuose 

įrengti ne mažesnį, nei teisės 

aktuose nustatytą priklausomųjų 

želdynų plotą, įjungti šiuos želdynus į 

Klaipėdos miesto želdynų sistemą. 

Tokiu reglamentu galėtų būti papildyti 

naujo BP sprendiniai. 
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3 PILIEČIŲ TEIKTI SIŪLYMAI BP SPRENDINIAMS 

Pasiūlymas gautas: 2016-07-13 08:10 

Pasiūlymą teikiančio asmens tipas: fizinis 

Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas: Vytautas Valevičius 

El. paštas: vvytautas@inbox.lt 

Pasiūlymo motyvas Įgyvendinti Sveiko miesto prioritetus 

BP dalis, kuriai teikiamas pasiūlymas: Gamtinė 

Pasiūlymo apimama teritorija (adresas): 

Pasiūlymo tekstas: 

Sukurti nuolatinę miesto taršos monitoringo sistemą. Panaudoti jos duomenis taršos mažinimo veiksmams vertinti. 

Pasiūlymas gautas: 2016-07-13 08:07 

Pasiūlymą teikiančio asmens tipas: fizinis 

Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas: Vytautas Valevičius 

El. paštas: vvytautas@inbox.lt 

Pasiūlymo motyvas Vykdyti Sveiko miesto prioritetus 

BP dalis, kuriai teikiamas pasiūlymas: Socialinė 

Pasiūlymo apimama teritorija (adresas): 

Pasiūlymo tekstas: 

Nustatyti miesto ir valstybines įstaigas, kurių aplinka nepritaikyta žmonių su negalia poreikiams. Pradėti planuoti aplinkos 

pakeitimus, kurie leistų šiems žmonėms laisvai naudotis būtinomis paslaugomis. 
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Pasiūlymas gautas:   2016-07-13 08:02 

Pasiūlymą teikiančio asmens tipas:   fizinis 

Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas:  Vytautas Valevičius 

El. paštas:  vvytautas@inbox.lt 

Pasiūlymo motyvas  Vykdyti Sveiko mieto prioritetus 

BP dalis, kuriai teikiamas pasiūlymas:  Gamtinė 

Pasiūlymo apimama teritorija (adresas):   

 

Pasiūlymo tekstas: 

 

Sukurti "žalias sienas" iš medžių ir krūmų tarp gyvenamųjų pastatų ir pramonės objektų. Atrinkti medžius ir kitus augalus, 

kurie geriausiai valo orą nuo teršalų pagal Klaipėdos miesto klimatines sąlygas. 
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