ŠILUTĖS RAJONO VIETOS BENDRUOMENIŲ TARYBŲ SPRENDIMAIS
NUMATOMOS FINANSUOTI VEIKLOS IŠ VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS
2012 METŲ PROGRAMOS
Eil.
nr.

Tinkamų
finansuoti
veiklų
grupė*

1.1

20.2,
20.4,
20.5
20.4

1.2.
1.3.

20.2,
20.4

1.4.

1.5.

20.2,
20.4,
20.5
20.4

1.6.

20.4

1.7.

1.8.

20.2,
20.4,
20.5
20.2,
20.4,
20.5

Veiklos pavadinimas

Trumpas veiklos aprašymas

1. Šilutės seniūnijoje
Tinklinio aikštelės
Tinklinio aikštelės inventoriui.
įrengimas
Traksėdžiuose
Šyšos k. kapinaičių
Kultūros paveldui priklausančių kapinaičių
aptvėrimas
aptvėrimas metaline tvora.
Vaikų žaidimo aikštelės Suoliukų, laipiojimo įrenginių, sūpynių ir kt.
"Šeimos skveras"
įrengimas Šilutės m.
įrengimas
Naujakurių parko
Įrengti paplūdimio tinklinio aikštelę,
sporto aikštelės
suoliukus, šiukšliadėžes, sutvarkys krepšinio
įrengimas
aikštelę.
Viešosios erdvės prie
Informacijos apie ąžuolo istoriją pakabinimas,
Pagrynių ąžuolo
laužavietės ir stacionarios šašlykinės, poilsio
sutvarkymas
erdvės su stalais, suoliukais, šiukšliadėžėmis
įrengimas, tvoros atnaujinimas, aplinkos
sutvarkymas (iškertant krūmus, nupjaunant
žolę ir pan.)
Tvoros remontas
Šilutės bendrijos "Heidė" namų tvoros
remontas (medžiagoms).
Sporto aikštelės
Aikštelės, skirtos krepšiniui, tinkliniui
atnaujinimas Grabupių
atnaujinimus (suoliukai, inventorius).
k.
Sporto aikštelės
Aikštelės, skirtos krepšiniui, futbolui,
įrengimas Laučių k.
tinkliniui įrengimas (inventorius, dažai).

20.2,
20.4

2.2.

20.3

2. Žemaičių Naumiesčio seniūnijoje
Vaikų žaidimo aikštelės Ž. Naumiesčio mstl. įrengs smėlio dėžę,
įrengimas
žaidimų bokštelį, sūpuokles, kopėčias su
čiuožykla, šiukšliadėžės, suoliukus, turniką.
Renginys skirtas
Pristatoma Šv. Vincento Ferero bažnyčia ir
Europos paveldo dienos skleidžiama informacija apie ją (paskaita,
paminėjimui
transporto išlaidos , padėkos dovanos).

Iš viso
3.1.

20.4

Viešojo tualeto
renovacija

3. Rusnės seniūnijoje
Viešojo, bendrojo naudojimo tualeto prie
autobusų stotelės renovacija.

Iš viso

4000,00

9098,00

2500,00

4000,00
2100,00

2500,00

6584,00

1250,00
7834,00
5705,00
5705,00

4.1.

20.4

4.2.

20.2,
20.5
20.7

4.3.

2500,00

2000,00
28 698,00

Iš viso
2.1.

Skiriama
suma, Lt

4. Gardamo seniūnijoje
Viešosios erdvės
Lauko suoliukų ir šiukšliadėžių įrengimas.
sutvarkymas Gardamo
mstl.
Teniso stalo įsigijimas
Teniso stalo įsigijimas bendruomenės
poreikiams.
Bendruomenės namų
Šylių kaimo bendruomenės "Švylys“ namams
kamino remontas
reikalingas kamino įdėklas, kuris paaukštins
kaminą ir užtikrins geresnį degimą bei patalpų
šildymą.

2200,00
800,00

1000,00

4.4.

4.5.
4.6.

20.5

20.2,
20.5
20.3

Kelionės išlaidos
varžyboms

Sporto inventoriaus
įsigijimas
Šventė „Šienapjūtės
pabaigtuvės“

Gardamo sen. sporto klubas "Žaibas" užsiima
aktyvia sportine veikla, planuoja vykti į ilgų
nuotolių bėgimo, tinklinio, rankų lenkimo
varžybas ir tam reikalingos lėšos kurui
Gardamo sen. sporto klubas "Žaibas"
planuoja įsigyti futbolo ir tinklinio kamuolius.
Kasmetinė šventė bendruomenės nariams,
seniūnijos gyventojams, vykstanti Užtenenio
kaime, kurios metu bus organizuojamos
įvairios varžytuvės (prizų įsigijimui).

Iš viso
5.1.

20.2

5.2.

20.2

5.3.

20.4

5.4.

20.7

5. Juknaičių seniūnijoje
Edukacinės-pažintinės
Vaikų ir jaunimo užimtumui (Juknaičių pagr.
ekskursijos
mokyklos) skirtos dvi edukacinės-pažintinės
ekskursijos: „Aukštaitijos žiedas ir „Senųjų
sostinių žiedas“ (išlaidos kurui).
Edukacinių-pažintinių
Edukacinės-pažintinių ekskursijų
ekskursijų
"Aukštaitijos žiedas" ir „Senųjų sostinių
apibendrinimas
žiedas" apibendrinimas fotografijomis (foto
paslaugos).
Juknaičių gyvenvietės
Parke numatoma įrengti 15 lauko suoliukų,
mažosios architektūros
atnaujinti skulptūrą "Liepsna" ir 120 kv. m.
renovacija
vandens fontano baseiną (išlaidos
medžiagoms).
Bendruomenės namų
Medžiagų, reikalingų bendruomenės namų
remontas
lubų, sienų ir grindų remontui, įsigijimas.

Iš viso
6.1.

20.3,
20.6

Mobilios scenospakylos įsigijimas

6. Saugų seniūnijoje
Kadangi gyventojų mėgiamos šventės vyksta
keliuose seniūnijos kaimuose, o scenos
nuoma kainuoja kelis tūkstančius, nuspręsta
įsigyti mobilią sceną-pakylą, kurią būtų
galima kilnoti pagal poreikį visoje
seniūnijoje.

Iš viso

800,00
200,00

1133,00
6133,00

800,00
200,00

3952,00
2000,00
6952,00
7803,00

7803,00

7.1.

20.4

7.2.

20.4

7.3.

20.7

7. Švėkšnos seniūnijoje
Vilkų kampo
"Dianos" skulptūros restauravimas
gyvenvietę
(medžiagos), aplinkos sutvarkymas (suoliukų
reprezentuojančios
įrengimas, augalų įsigijimas).
vietos sutvarkymas
Informacinių stendų
Informacinių stendų apie Inkaklių, Vilkų
įrengimas
kampo ir Stemplių gyvenvietes įrengimas,
Švėkšnos miestelyje numatoma įrengti 1 LED
švieslentę.
Inventoriaus įsigijimas
Siekiant užbaigti Inkaklių k. bendruomenės
„Ašva“ patalpų įrengimą, planuojama įsigyti
langų žaliuzes ir roletus.

Iš viso
8.1.

20.4

8.2.

20.4

8.3.

20.4

8. Usėnų seniūnijoje
Betoniniams gėlių vazonams (15 vnt., po 90
Lt) ir šiukšliadėžėms (2 vnt. po 50 Lt)
Usėnuose ir Žemaitkiemyje.
Šviestuvų remontas
Usėnų gyvenvietėje prie Kultūros namų
numatoma suremontuoti šviestuvus, įsigyti
elektrą taupančias lemputes.
Lempučių Kalėdinei
Usėnų gyvenvietėje žiemos švenčių metu
eglutei įsigijimas
stovinčios eglutės lepučių įsigijimas

1776,00

3700,00

2000,00
7476,00

Viešosios erdvės
sutvarkymas

1450,00

600,00
1550,00

8.4.

20.5

8.5.

20.3

Krepšinio varžybų
"Dėduko" taurei laimėti
organizavimas
Seniūnijos šventės
organizavimas

Kasmetinėms krepšinio varžyboms, kurios
vyks seniūnijos šventės metu (taurės, prizų
įsigijimui).
Kasmetinė šventė, skirta seniūnijos
gyventojams ir svečiams, kurios metu vyks
koncertas, turnyrai vaikams, galiūnų
konkursas (lėšos skiriamos koncertui).

Iš viso
Kristaus, nešančio
kryžių, koplytstulpio
sutvarkymas
Viešosios erdvės
sutvarkymas

20.4

9.2.

20.4

9.3.

20.3

Šventės „Duona ne vėju
ateina" organizavimas

9.4.

20.3

Šventės „Gorainių
Oninės" organizavimas

9.5.

20.4

Tvoros remontas

9.6.

20.3

Seniūnijos šventės
"Joninės"
organizavimas

9.7.

20.1

Neįgalimųjų socialinių
poreikių tenkinimas

700,00
Gėlių ir dekoratyvinių medelių įsigijimas,
kurie bus pasodinti Bikavėnų gyvenvietės
centre.
Tradicinės, kasmetinės Balčių kaimo šventės
metu suburiami kelių kartų kaimo gyventojai,
renkami gražiausių sodybų šeimininkai,
sveikinami jauniausi ir vyriausi gyventojai,
vyksta varžybos (lėšas panaudos vedančiojo
paslaugoms, apdovanojimams įsigyti).
Tradicinės, kasmetinės Gorainių k.
bendruomenės šventės „Gorainių Oninės"
metu suburiami įvairaus amžiaus gyventojai,
renkami gražiausių sodybų šeimininkai,
vyksta varžybos, žaidimai, mugės (lėšas
panaudos vedančiojo paslaugoms,
apdovanojimams įsigyti).
Aušbikavio kaimo kapinaičių tvoros
remontas.
Tradicinės, kasmetinės seniūnijos šventės
Vainuto miestelyje metu suburiami įvairaus
amžiaus gyventojai, vyksta koncertai,
varžybos, mugės, renkami gražiausių sodybų
šeimininkai, pagerbiami Jonai ir Janinos
(lėšas panaudos plakatams, vedančiojo
paslaugoms).
Transporto nuomos išlaidos (šiuo transportu
neįgaliesiems bus pristatomos slaugos
priemonės, lankomi namuose, suteikiama
įvairi pagalba, lankomos sakralinės vietos).

Iš viso

10.2. 20.4

10.3

20.2,
20.4,
20.5

Viešosios erdvės
sutvarkymas
Lauko baldų
atnaujinimas Ventės
rage
Sporto aikštynų
atnaujinimas

10. Kintų seniūnijoje
Šiukšiadėžių (8 vnt. Kintų mstl, 4 vnt.Ventės
rage) ir gėlynų įrengimas (2 lauko vazonai)
Lauko baldų Ventės rago poilsiavietėje
atnaujinimas, pakeičiant susidėvėjusią lauko
baldų medieną.
Sporto aikštynų (Kintų krepšinio aikšt., Kintų
tinklinio aikšt, Ventės k. tinklinio aikšt.)
atnaujinimas (dažai, ir lankų su tinklais
įsigijimas).

Iš viso
11.1. 20.3,
20.7

Vėliavos įsigijimas

1000,00
5394,00

9. Vainuto seniūnijoje
Bikavėnuose esančio koplytstulpio
aptvėrimas tvora (medienos įsigijimas).

9.1.

10.1. 20.4

794,00

11. Katyčių seniūnijoje
Siekiant ugdyti bendruomeniškumą,
sąmoningumą , supažindinant su miestelio
istorija, numatoma pagaminti Katyčių mstl.

700,00

1400,00

1000,00
500,00

1800,00

381,00
6481,00

3820,00

1200,00

1000,00
6020,00

3900,00

11.2. 20.3,
20.4

Stogastulpio
pagaminimas

11.3. 20.1,
20.3

Švietėjiško renginio
organizavimas

Iš viso
IŠ VISO ŠILUTĖS RAJONE

Vėliavą, joje bendruomenės pageidavimu
išsiuvinėti pagrindiniai simbolius atspindintį
miestelio herbą.
Siekiant ugdyti bendruomeniškumą,
sąmoningumą , supažindinant su miestelio
istorija numatoma pagaminti stogastulpį, jame
išskaptuoti kaimų pavadinimus ir simbolinę
prasmę turintį varpą.
Renginys skirtas jaunoms socialiai remtinoms
šeimoms auginančioms vaikus iki vienerių
metų. Atlikus apklausą paaiškėjo, kad didžioji
dalis nesupranta atsakomybės už šeimą,
nesidomi sveikata trūksta žinių apie vaikų
priežiūrą ir auklėjimą. Renginio metu bus
skaitoma paskaita jaunoms šeimoms,
dovanojamos knygos, visiems gyventojams
pristatoma miestelio istorija, atidengiamas
koplytstulpis, organizuojamos užduotys (10
knygų "Šeimos sveikatos enciklopedija" už
840 Lt, auditorijos apipavidalinimas - 54 Lt,
kanceliarinės prekės – 60 Lt, prizai, autorinė
sutartis su lektore – 150Lt).

400,00

1104,00
5404,00
93900,00

*- pagal Vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos lėšų vietos bendruomenių
sprendimams įgyvendinti skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą tinkamų finansuotų veiklų grupės:
20.1. pažeidžiamųjų bendruomenės narių ir grupių poreikių tenkinimas;
20.2. vaikų ir jaunimo užimtumas;
20.3. kultūriniai ir švietėjiški renginiai;
20.4. viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimas;
20.5. sportas ir sveikatinimas;
20.6. bendruomeninės veiklos organizavimas;
20.7. kitos, vietos bendruomenės gyvenimo kokybę gerinančios, iniciatyvos.

