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Priemonė  VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma 

projekto veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

1. „Nestacionarių  

mišrių socialinių 

paslaugų plėtra 

Tauragės rajono 

savivaldybėje 

vystant socialinių 

paslaugų centro 

infrastruktūra“ 

 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

 

 

Tauragės  

rajono 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga  

„Socialinių 

paslaugų 

centras“. 

1.337.969,31 1.111.988,20 

 
225.981,11 2009-03 /  

2010-09 

18  2008-12-30 



2 

 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – siekti nestacionarių  socialinių  

paslaugų  infrastruktūros gerinimo bei socialinių  

paslaugų  įvairovės didinimo Tauragės rajono 

savivaldybėje. 

 Šiam tikslui pasiekti numatoma modernizuoti ir 

išvystyti esamą Tauragės rajono savivaldybės BĮ 

Socialinių paslaugų centro infrastruktūrą, plėtoti 

nestacionarių  paslaugų asortimentą bei kokybę, 

įsteigiant Moterų krizių centrą  Tauragėje. 

Uždaviniai: 

 Patalpų, esančių Tauragės mieste, adresu  

Donelaičio g.21, rekonstrukcija; 

 rekonstruotų patalpų pritaikymas socialinių 

paslaugų teikimui; 

 projekto administravimo sistemos sukūrimas 

ir projekto valdymas. 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 rekonstruotos  patalpos Tauragėje, Donelaičio g. 21, kurių bendras plotas - 475 m²; 

 įsteigtas naujas  Socialinių paslaugų centro padalinys - Moterų krizių centras; 

 sukurtos  9 naujos darbo vietos  Moterų krizių centre; 

 įsigytas inventorius, baldai, technika; 

 įrengtas higienos paslaugų blokas; trys gyvenamieji kambariai; dienos užimtumo 

patalpa; administracinės  patalpos; 

 vienu metu socialines paslaugas  papildomai galės gauti  20 asmenų; 

 socialinio centro ir naujo padalinio paslaugomis per metus  pasinaudos  apie 500 

socialinės rizikos asmenų; 

 pagerintos  darbo sąlygos  8 esamiems socialinių  paslaugų centro darbuotojams. 

 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma 

projekto veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

2. „Nestacionarių  

socialinių paslaugų  

teikimas  Šilalės 

rajono  

savivaldybėje.“ 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

 

3.665.301,00 2.064.453,00 1.600.848,00 

    

 

2009-01 / 2011-

12 

36 2008-12-31 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas - pagerinti nestacionarių  

socialinių paslaugų  infrastruktūrą Šilalės rajone, taip 

prisidedant  prie socialinių paslaugų infrastruktūros 

skirtumų  savivaldybėse mažinimo, didinant socialinių  

paslaugų įvairovę bei stiprinant jų materialinę bazę. 

 Numatomi pasiekti rezultatai: 

 vienu  metu naujos paslaugos galės būti teikiamos 37 –iems  paslaugos gavėjams; 

 sukurtos 5 naujos darbo vietos; 

 rekonstruotas 1 objektas, kurio plotas – 800 m ²; 

 įsigyta  228 vnt. įrangos; 



3 

 

Tikslui pasiekti numatoma įkurti  mišrios veiklos 

socialinių paslaugų  centrą, kuriame būtų šie 

padaliniai: 

 savarankiško gyvenimo namai pagyvenusiems  

asmenims; 

 krizių centras, teikiantis trumpalaikę socialinę 

globą ar laikiną apgyvendinimą socialinės 

rizikos šeimoms (motinoms su vaikais, 

patyrusioms smurtą); 

 vaikų dienos centras; 

 paramos šeimai tarnyba. 

        Uždaviniai: 

 Rekonstruoti dalį buvusios poliklinikos 

pastato, esančio Vytauto Didžiojo 17, 

Šilalėje; 

 įrengti dienos veiklos, poilsio, trumpalaikės  

nakvynės, maitinimo bei pagalbines patalpas; 

 įsigyti centrui reikiamą įrangą ir baldus. 

 įkurta 1 nauja nestacionarių socialinių  paslaugų biudžetinė įstaiga. 

 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma 

projekto veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

3. „Socialinio globos 

padalinio, 

teikiančio dienos ir 

trumpalaikę 

socialinę globą 

įkūrimas Pagėgių 

savivaldybės 

palaikomojo 

gydymo, slaugos  

ir senelių  globos  

namuose“. 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracija 

 

 

1.111.128,52 

 

944.452,58 

 

 

166.675,94 

 

2009-07 /  

2011-01 

 

18 

 

2009-03-20 

Projekto aprašymas 



4 

 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – siekti nestacionarių socialinių 

paslaugų infrastruktūros gerinimo, kokybiškų ir 

prieinamų socialinių paslaugų teikimo,  didinant jų 

įvairovę, modernizuojant Pagėgių savivaldybės 

palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos 

namus. 

Uždavinys: 

 sukurti dienos ir trumpalaikės socialinės 

globos paslaugų teikimą Pagėgių  

savivaldybės  palaikomojo gydymo, slaugos ir 

senelių  globos  namuose. 

 Numatomi  rezultatai: 

 Įrengtas dienos  trumpalaikės socialinės globos centras; 

 atlikta pastato rekonstrukcija; 

 pastato viduje įrengtas liftas neįgaliesiems; 

 rekonstruotos vidaus patalpos ; 

 nupirkta  įranga ; 

 sukurtos  4  naujos darbo vietos. 

 

 

 

Iš viso, Lt 

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę Pagal priemonę  skirta ES  m. struktūrinė 

paramos suma Tauragės regionui, Lt Projektų vertė ES fondų lėšų 

suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

  

6.114.398,83 

 

4.120.893,78 

 

 

1.993.505,05 

 

2007-2010 metams  – 4.313.754,00  

 

 

Pakeistas Tauragės regiono plėtros tarybos 2011-06-21 sprendimu Nr.51/9S-8 

Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2013-05-29 sprendimu Nr. 51/9S-17 

 
 


