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Priemonė Priemonės pavadinimas VP3- 1.1-VRM-04-R „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ 
Eil 

Nr 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur ( su PVM) Numatom

a projekto 

veiklų 

įgyvendini

mo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančia

jai institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavi

mo lėšų  

suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

 

1. 
Socialinio būsto plėtra 

Jurbarko mieste 

 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci

ja 

 

 

 

397.458,32 

 

 

337.839,47 

 

  

59.618,85 

  

2010-04/ 

2012-04 

 

24 

 

2010-01-30 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

 

Projekto tikslas – Padidinti Jurbarko rajono 
   

Numatomi pasiekti rezultatai: 



savivaldybės socialinio būsto fondą, kuris būtų nuomojamas 

nepasiturintiems asmenims (šeimoms), turintiems teisę į 

socialinį būstą. 
      Uždaviniai: 

 Rekonstruoti administracinį pastatą Barkūnų g. 

8 a, Jurbarko mieste pritaikant jį socialiniam 

būstui. 

 

 Padidintas Jurbarko savivaldybės būsto fondas rekonstruojant 717,705 m² pastatą; 

 Asmenų, gavusių iš ES struktūrinių fondų lėšų įrengtą socialinį būstą, skaičius - 

20; 

 Naujai įrengtų socialinių būstų skaičius – 16 (3 iš jų pritaikyti neįgaliesiems). 

   

                            Iš viso, Eur 

 

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę 

 

Pagal  priemonę  skirta ES  m. 

struktūrinė paramos suma Tauragės 

regionui, Lt Eur 
Projekto vertė ES fondų lėšų suma Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų  suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

  

397.458,32 

 

 

337.839,47 

 

  

59.618,85 

 2007-2010 metams  - 342.812,00 
 

 

 

 

Pakeistas Tauragės regiono plėtros tarybos 2009-11-26 sprendimu Nr. R1-102 

Pakeistas Tauragės regiono plėtros tarybos 2011-06-21 sprendimu Nr. 51/9S-5 

Pakeistas Tauragės regiono plėtros tarybos 2013-07-16 sprendimu Nr. 51/9S-22 

Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2015-06-17 sprendimu Nr. 51/9S-13 

 

 


