Piliečių iniciatyvų projektų idėjų
atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo
priedas

ŠUNŲ VEDŽIOJIMO – DRESŪROS AIKŠTELĖ
Projekto aprašymas (santrauka)
Projekto tikslas, tikslinė grupė, sprendžiama problema
Projekto tikslas:
1. Sudaryti geresnes sąlygas gyvūnams ir jų šeimininkams, kurie gyvena Rietave ir jo
apylinkėse ir skatinti žmonių švietimą gyvūnų gerovės klausimais.
2. Sukurti saugią, tausojančią aplinką bei gyvūnų teises ir fiziologinius poreikius
atitinkančią gyvūnų vedžiojimo - dresūros lauko aikštelę.
Suteiksime galimybę didinti gyvūnų sveikatos ir elgesio problemų sprendimus dėl
nepakankamo jų aktyvumo.
Tikslinė grupė: Šunys ir jų šeimininkai.
Rietavas iki šiol neturėjo jokios erdvės pritaikytos specialiai gyvūnams, skirtos saugiam jų
vedžiojimui, atitinkančios jų esminius poreikius, skatinančius gyvūno integraciją į visuomenę,
bei puoselėjančios gyvūnams draugiškai pritaikytą miesto įvaizdį. Priede pateikiama vieta
šunų vedžiojimo – dresūros aikštelei: ten yra medžių, yra ir laisvas plotas, kur galėtų būti
dresūros kampelis. Nieko pjauti ar naikinti nereikėtų. Tiesiog aptverti teritoriją, įrengti šukšlių
dėžes, dresūros aikštelę ir ją paruošti naudojimui.
Projekto rezultatai, jų nauda gyventojams
Suteiksime palankesnes sąlygas gyvūnų fiziologiniams poreikiams įgyvendinti, tinkamai
socializuotis. Gyvūnai turės savo aplinką, kurioje galės jaustis saugiai. Žmonės nebijos, kad
gyvūnas gali kur nors pabėgti. Bus išspręsta problema dėl šunų dresavimo, nes aikštelėje bus
tam skirta vieta.

Preliminari projekto sąmata
Išlaidų pavadinimas
Žalias 3D tvoros
segmentas, "Garden
Center" 2500 x 1730 x 4
mm
Apvalus stulpas Garden
Center, 38 x 2000 mm
Apvalaus stulpo apkaba
Garden Center, Ø 38 mm,
1 vnt.
Šiukšledėžė

Planuojama išlaidų
Išlaidų pagrindimas
suma Eur
1 vnt. - 16,99 EUR.
Segmentinė tvora, kuria bus aptverta
120 vnt. – 2038,8 EUR. teritorija.

1 vnt. - 8,99 EUR.
105 vnt. –943,85EUR.
1 vnt. – 1,29 EUR.
315 vnt. -406,35 EUR.

Prie stulpų tvirtinasi segmentinė tvora.

1 vnt. – 142,78 EUR.
3 vnt.- 428,34 EUR.

Sudėti šuns išmatas.

Žali varteliai segmentiniu
užpildu, 100 x 173 cm
Rosewood Pet slalomas
šunims
Rosewood Pet kliūtis –
žiedas šunims
Rosewood Pet kliūtis
kartis šunims
Darbų vykdymo išlaidos:

1 vnt. – 219,00 EUR

Varteliai skirti įėjimui ir išėjimui į/iš
aikštelės.
Skirtas gyvūno dresavimui.

Cementas

1 vnt. -4,25 EUR
100vnt. – 425 EUR

Žvyras karjerinis, su
atvežimo išlaidomis

8 EUR/m3 , 10m3- 130
EUR.

Iš viso:

1 vnt. – nuo 31,50
EUR.
1 vnt. – nuo 31,50
EUR.
1 vnt. – nuo 31,50 Eur
5000 EUR

Taip sutvirtinama segmentinė tvora ir
stulpas.

Skirtas gyvūno dresavimui.
Skirtas gyvūno dresavimui.
Darbuotojų atlyginimas už atliktus
darbus.
Segmentinei tvorai tvirtinti.
Maišomas su cementu.
9685,54EUR

Pasiūlymo priedai
Eil.
Nr.
1.

Priedo pavadinimas (pvz., nuotraukos, ekspertų nuomonės,
rekomendacijos, vizualizacijos, brėžiniai, schemos ar kita
informacija, papildanti projekto aprašymą)
https://www.senukai.lt/paieska/?q=tvoros

2.

https://aplinkoselementai.lt/portfolio-item/sunu-ismatusiuksliadezes-rico/

3.

https://ciucikas.lt/lt/129-agility-sportas-sunims

4.

https://www.statybuturgus.lt/cementas-ir-kiti-misiniai/7500cementas-rocket-cement-m-600-35kg.html

Priedo lapų
skaičius
Nuoroda į
internetine
svetainę.
Nuoroda į
internetine
svetainę.
Nuoroda į
internetine
svetainę.
Nuoroda į
interetine
svetainę.

