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Priemonė Priemonės pavadinimas VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ 
Eil 

Nr 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur 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 

finansavim

o lėšų  

suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

1. 

 

„Universalaus 

daugiafunkcio centro 

steigimas Šilalės rajono 

Laukuvos miestelyje“ 

Šilalės  rajono    

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

 

518.578,54 

 

440.791,22 

 

  0,00 

 

77.787,32 

  

2011-06/ 

2013-03 

 

 

    22 

 

2011-02-28 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – spręsti nepakankamos švietimo ir socialinių 

paslaugų kokybės, pasiūlos ir prieinamumo kaimo vietovėse 

problemą, įsteigiant daugiafunkcį universalų centrą Šilalės rajono 

Laukuvos miestelio Varnių gatvėje. 

Pagrindinė veiklos : 

 Investicinio projekto parengimas; 

 Centro pastato rekonstrukcijos techninio projekto parengimas; 

 Rekonstrukcijos projekto vykdymo ir techninė priežiūra; 



2 

 

 

Uždavinys: 

 Įsteigti universalų daugiafunkcinį centrą kaimo 

vietovėje (Laukuvoje), įrengti patalpas, aprūpinti  baldais ir 

reikiama įranga. 

 

 Statybos ir montavimo darbai; 

 Naujų baldų ir įrangos įsigijimas. 

Numatomi   pasiekti  rezultatai: 

 Apšiltintas pastatas; 

 Rekonstruotos patalpos, pritaikant jas universalaus daugiafunkcio centro veiklai; 

 Įsigyti nauji baldai ir reikalinga įranga. 

 Paslaugos  bus teikiamos  Laukuvos  seniūnijos gyventojams ir tai apims daugiau kaip vieną 

gyvenamąją vietovę. Planuojama, kad paslaugos bus suteiktos ne mažiau kaip 500 asmenų per 6 mėnesius 

nuo projekto pabaigos. 

 

Eil 

Nr 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavim

o lėšų  

suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių 

lėšų suma 

2. 

 

„Universalaus 

daugiafunkcinio centro 

įkūrimas Žygaičių 

miestelyje“ 

Tauragės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Tauragės 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

 

380.980,22 

 

323.832,98 

 

0,00 

 

57.147,24 

  

2011-09/ 

2013-09 

 

24 

 

2011-04-15 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas –  Užtikrinti aukštą viešųjų paslaugų teikimo kokybę 

ir prieinamumą, įkuriant universalų daugiafunkcį centrą Žygaičių 

miestelyje. 

Uždaviniai: 

 Įsteigti universalų daugiafunkcinį centrą Žygaičių  

miestelyje. 

Pagrindinės veiklos: 

 Pastatą , esantį  Žygaičių miestelyje, Žygaičių g. 22, pritaikyti viešųjų paslaugų teikimui. 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 Įkurtas daugiafunkcis centras, kuris tenkins visuomenės  poreikius. Bus užtikrintas aukštesnis  

ikimokyklinio  ugdymo ir neformalaus užimtumo paslaugų prieinamumas.  

 

Eil 

Nr 
Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų  suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių 

lėšų suma 

 3. 

 

„Universalaus 

daugiafunkcinio centro 

steigimas Šilgaliuose“ 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracijos 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracija 

 

195.861,12 

 

166.481,93 

 

0,00 

 

29.379,19 

 

  

2012-10 / 

2013-10 

        

   12 

 

 

2012-06-22 



3 

 

direktorius 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – didinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų 

prieinamumą bei gyventojų savišvietą Pagėgių savivaldybėje. 

Uždaviniai: 

 Pritaikyti  Šilgalių kaimo mokyklos patalpas 

universalaus daugiafunkcio centro veiklai. 

 

Pagrindinės veiklos: 
 Šilgalių mokyklos pastato apšiltinimas ir sutvarkymas; 

 Projektavimo ir inžinieriniai darbai; 

 Įrangos ir inventoriaus  įsigijimas; 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 Įsteigtas vienas universalus daugiafunkcis centras; 

 Aptarnaujamų asmenų skaičius  -  300 asmenų. 

 Parengta reikalinga dokumentacija; 

 Įrengtos patalpos  priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymui; 

 Įsigytas reikalingas inventorius.; 

 Įrengtos patalpos  savišvietai; 

 Įrengtos patalpos  medicinos kabinetui; 

 Apšiltintas ir sutvarkytas pastatas. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavim

o lėšų  

suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių 

lėšų suma 

4. 

 

„Universalaus 

daugiafunkcinio centro 

įkūrimas Jurbarko  

rajone“  

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci - 

jos direktorius 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

623.642,06 

 

530.095,71 

 

0,00 

 

93.546,35 

  

2012-10/ 

2015-04 

 

30 

 

2012-06-29 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – plėtoti modernią švietimo, kultūros ir socialinių  

paslaugų, skirtų  įvairaus amžiaus gyventojų grupėms  ir jų  

poreikiams, infrastruktūrą  Jurbarko rajone. 

Uždavinys : 

 Įsteigti  universalų  daugiafunkcį centrą. 

 

Pagrindinės veiklos: 

 Universalaus daugiafunkcio centro įkūrimas. 

Numatomi  rezultatai: 

 Įkurtas 1 universalus daugiafunkcis centras (Seredžiaus miestelyje), aptarnaujantis vieną Jurbarko 

rajono kaimo gyvenamąją vietovę. 

 Tiesioginiai naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą –  300 asmenų (per 6 mėnesius 

po projekto pabaigos).  

   

           Iš viso, Eur  
Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę, Eur Pagal priemonę  skirta ES  

struktūrinė paramos suma Tauragės Projektų vertė ES fondų lėšų suma Valstybės Pareiškėjo ir Kitų 



4 

 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų  suma 

partnerio lėšų 

suma 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

regionui, Eur 

  

1.719.061,94 

 

1.461.201,84 

 

0,00 

 

257.860,10 

  

2007- 2013 m. – 1.461.203,00 

 

 

Patikslintas Tauragės RPT 2013-09-09 sprendimu Nr. 51/9S-27 

Patikslintas Tauragės RPT 2014-06-18 sprendimu Nr. 51/9S-12 

Patikslintas Tauragės RPT 2015-12-16 sprendimu Nr. 51/9S-33 


