
DVIRAČIŲ TREKO SENIŪNAITIJA 

SENIŪNAIČIO ANTANO GIMBUTO ATASKAITA (veikla nuo 2012-05-21 iki 2014-03-31) 
 

2012-2013-2014 m.  Parengtos paraiškos gauti finansavimą iš  Vietos bendruomenių savivaldos programos lėšų: 

2012-2013 m.  Klaipėdos m. Danės apygardai skirtas finansavimas ( VBT):    2012 m. – 148.180 Lt.;   2013 m.- 149.784 Lt.; 

Me
tai 

Paraiška, raštas Veiklos 
(Pirkimus atlieka savivaldybės administracija)  

Prašoma finansuoti. 
 

Lėšos, Lt.  

 

2012 
 

„Miško kvartalo Vaikų 
žaidimo aikštelių 

atnaujinimas“ 

 

Miško kvartalo bendruomeninės infrastruktūros sutvarkymas. 
Darbai: metalinių sūpynių, čiuožyklų, skalbinių stovų atnaujinimas, 
įtvirtinimas. Metaliniai ženklai apsaugoti nuo automobilių parkavimo ir šunų 
vedžiojimo vaikams skirtoje teritorijoje.  
10 balansinių sūpynių; 10 smėlio dėžių vaikams; Smėlio atvežimas. 
8 nauji suoleliai senoliams.  

 

Sūpynių atnaujinimui 14 sėdynių su 
grandinėmis; 3 suoliukai su atlošais 
2 šiukšliadėžės 
Renovuoti 2 suoliukai 
Betoninių/metalinių elementų 
išmontavimas 

 

750 Lt. už vnt. (be PVM) 
978,00 su PVM už vnt. 
441,00 Lt. su PVM už vnt. 
296,45 su PVM už vnt. 
308,55 su PVM 

 

2012 
 

„Bendruomenės 
Jaunųjų talentų 

koncertas-pagerbimas-
2012“. 

 

Miško kvartale auga jaunieji talentai, o pagyvenę žmonės labai pageidauja 
švenčių arti namų. Renginys, prisidėtų prie vaikų ugdymo ir kūrybiškumo 
skatinimo. 
Jaunieji  talentai, kurie sunkiai dirba keletą metų, pasiekia aukštų rezultatų 
įvairiuose konkursuose, tačiau bendruomenė apie juos nežino, todėl reikia 
sukurti sąlygas parodyti savo talentą bendruomenės nariams. 

 

Šv. Kazimiero bažnyčia 2013 m. 9 mėn.  
Išlaidos:  įgarsinimui; skelbimų 
parengimui, spausdinimui, dovanos 
jauniesiems talentams ir mokytojams.  
Planuota investicija – 959 Lt. 

 

Nupirkta organizavimo 
paslauga. Skelbimai 
laikraštyje, plakatai. 
1300 Lt (be PVM) 

 

2012 
 

„Naujo Klaipėdos m. 
akcento sukūrimas 

Miško kvartale „ 

 

Naujo Klaipėdos miesto akcento sukūrimas Miško kvartale. Buvo prašomos 
lėšos įspūdingo akmens transportavimui ir pastatymui.  

 

Planuota investicija – 1 650 Lt. 
 

Finansavimas negautas. 
 

 

2012 
 

2012 birželį 
 

Kreipimasis dėl Kretingos 27 automobilių statymo prie šiukšlinių ir geltonų 
linijų nubraižymo kreiptasi į Viešosios tvarkos skyrių. 

 

 Viešosios tvarkos skyrius nukreipė pas 
Eismo saugumo primininką. 

 

Linijos nubraižytos 

 

2012 
 

2012 09 04 
 

Raštas dėl Kretingos g. 61 ir 63 kiemų asfalto būklės, probleminių kelio vietų 
sutvarkymo 

 

Probleminės vietos sutvarkytos 
 

Probleminės vietos 
sutvarkytos 

 
 

2012-2014 
 

Gyventojų skundai ir jų problemų sprendimas. Pvz. Kreipimasis dėl Kretingos 
g. 61 žolynų (po gyventojo skundo) į Klaipėdos miesto savivaldybę. 

 

2014 m. kovas 
 

 

 

2013 
 

„Bendruomenės 
Jaunųjų talentų 

koncertas-pagerbimas-
2013“. 

 

Tęstinis projektas. Miško kvartale auga jaunieji talentai, o pagyvenę žmonės 
labai pageidauja švenčių arti namų. Renginys, prisidėtų prie vaikų ugdymo ir 
kūrybiškumo skatinimo. 
Jaunieji  talentai, kurie sunkiai dirba keletą metų, pasiekia aukštų rezultatų 
įvairiuose konkursuose, tačiau bendruomenė apie juos nežino, todėl reikia 
sukurti sąlygas parodyti savo talentą bendruomenės nariams. 

 

Planuota investicija –  700 Lt. 
 

 

Finansavimas negautas. 
 



2013 
 

”Vaikų žaidimo aikštelės 
įkūrimas“ 

 

Gyventojų apklausos rodo, jog yra didžiulis poreikis pasirūpinti vaikais-
ateitimi- tai bendruomenės prioritetas. Konstitucija numato tarp kitų vaiko 
teisių- galimybes ir sąlygas jiems žaisti. Nėra vietos skirtos tik vaikams, į kurią 
nesiveržtų suaugusieji parkuoti mašinas, vedžioti šunis.  

 

Įrengta šiuolaikinė vaikų žaidimo 
aikštelė prie Kretingos 77. 

 

5700 Lt. 

 

2013 
Mažosios architektūros 
elementų sutvarkymas 

 

Mažosios architektūros elementų sutvarkymas . Liepojos-Kretingos g. 
renovuoti 10 suoliukų, išmontuota betoniniai/metaliniai  elementai 

 

  
 

300 Lt. su PVM  1 vnt;  
150 Lt. su PVM 1 vnt; 

 

2013 
 

Paraiška „Darnios 
bendruomenės kūrimas 
miško kvartale“ 

 

Sutvarkyti 10 laisvalaikio zonų vaikams ir kt. bendruomenės nariams. Darbai: 
metalinių sūpynių, čiuožyklų, skalbinių stovų atnaujinimas, įtvirtinimas. 
10 balansinių sūpynių vaikams ir  8 nauji suoleliai senoliams. 

 

Planuota investicija – 9 261 Lt. 
 

Negautas finansavimas. 
 

 

2013 
 

Judėjimui palankios 
aplinkos kūrimas  Miško 
kvartale. 
 

 

Lauko treniruoklių įrengimas tam numatytoje miesto planuose teritorijoje; 
susitikimui su visuomenės sveikatos centro atstovais salės nuoma. 

 

Treniruoklis  -Slidės; 
Treniruokliai:-kūno lavinimo įrenginys,  
juosmens raumenų treniravimui  
Planuota investicija  -18 121 Lt. 

 

4600 Lt. (be PVM) 
5300 Lt. (be PVM) 
3200 Lt. (be PVM)  
Viso: 13 100 Lt. (be PVM) 

 

2013 
 

2013-05-20 
2013-07-23 

 

2 kartus kreiptasi į Klaipėdos savivaldybės administraciją dėl netinkamos 
konstrukcijos sūpynių sėdynių su grandinėmis, ypač jų tvirtinimo elementų, 
neužtikrinančių vaikų saugumo.  

 

UAB „Kitoks požiūris“ buvo įpareigota 
trūkumus pašalinti. Gautas atsakymas, 
kad supynės sertifikuotos. 

 

Papildomai įrengtas 
sūpynių tvirtinimas. 

 

2013 
 

2013 07 23 
 

Raštas dėl kelio būklės nuo Kretingos g. 27 iki Liepojos 2 ir 4, dėl pavojingai 
išgadinto kelio. 

 

Probleminės vietos sutvarkytos 
 

Probleminės vietos 
sutvarkytos 

 

2013 
 

2013 10 29 
 

Prašymas nuo Liepojos 8 iki Kretingos 46 (palei Šiaurės prospekto 
važiuojamąją dalį) įvertinti medžių būklę ir pašalinti nudžiūvusiu medžius bei 
atsodinti vietoje jų naujus. Atsakingas -Klaipėdos m. savivaldybės Miesto 
tvarkymo skyrius 

 

Pavasarį nulaužtus medžius pašalins,  
įvertins kt. medžių būklę prasidėjus 
vegetacijos laikotarpiui ir spręs  
atsodinimo klausimus. 

 

 

 

2014 
 

2014 01 05 
 

Organizuota šventė Miško kvartalo gyventojams „Trijų karalių“ šventės 
proga –pašventinta nauja sporto aikštelė ir vaikų žaidimo aikštelė. 
Gyventojams treneris iš sporto klubo „Apelsinas“ demonstravo pratimus. 

 

Savo iniciatyva organizuota šventė. 
 

 

Šventinimo apeigas atliko 
Šv. Kazimiero bažnyčios 
klebonas R. Karpavičius 

 

2014 
 

2014 01 23    
„Sporto aikštelės plėtra 
Miško kvartale plėtra“ 

 

Pagrindinis tikslas paraiškoje  - treniruoklis vaikams nuo 5-12 m. amžiaus, 
bet plėtrai numatyta teskirti aikštelėms  po 7,5 tūkst., todėl net renkantis tik 
vieną treniruoklį vaikams, pinigų neužtenka.  Planuojama, kad bus nupirktas  
treniruoklis išorinių ir vidinių šlaunų raumenims treniruoti; treniruoklis kojų 
stūmos/mankštos;  gimnastikos lygiagretės. 

 

Planuota investicija – 23 300 Lt. 
 

Numatomas finansavimas 
– 7 100 Lt. 

 

2014 
 

Paraiška „Darnios 
bendruomenės kūrimas 
miško kvartale“ 

 

Sutvarkyti 10 laisvalaikio zonų vaikams ir kt. bendruomenės nariams. Darbai: 
metalinių sūpynių, čiuožyklų, skalbinių stovų atnaujinimas, įtvirtinimas. 
5 balansinės sūpynės, 5 smėlio dėžės,  3 stovams 6 sūpynių sėdynės 

 

Planuota investicija – 9 261 Lt. 
 

Numatomas finansavimas 
– 3 200 Lt. 

 


