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Priemonė Priemonės pavadinimas VP3- 2.1-SAM-11-R „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra“ 
Eil 

Nr 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt( 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 

finansavimo 

lėšų  suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavim

o šaltinių 

lėšų suma 

 

1. 
 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

Visuomenės 

sveikatos biuro 

modernizavimas 

 

 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

   

Šilalės 

rajono 

savivaldybės 

Visuomenės 

sveikatos 

biuras, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

942.318,42 

 

 

800.970,66 

 

141.347,76 

   

2010-05/ 

2011-10 

 

18 

 

2010-02-28 



(Partneris – 

Šilalės 

rajono 

savivaldybės 

administraci

ja) 

 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

 

Projekto tikslas – Gerinti visuomenės sveikatos 

priežiūros paslaugų savivaldybėje prieinamumą ir kokybę 

modernizuojant Šilalės rajono savivaldybės Visuomenės 

sveikatos biuro patalpas. 

      Uždaviniai: 

 Rekonstruoti ir suremontuoti Šilalės rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

patalpas, pritaikant jas mokymui ir kitų 

renginių organizavimui; 

 Pagerinti darbo vietų ir teikiamų paslaugų 

kokybę. 
 

   

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 Rekonstruotos bei pritaikytos biuro veiklai patalpos – 325 m²; 

 Suremontuotos biuro patalpos – 168,61 m²; 

 Įrengta 17 darbo vietų; 

 Įsigyta transporto priemonė. 

 

   

                            Iš viso, Lt 

 

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę 

 

Pagal  priemonę  skirta ES  m. struktūrinė 

paramos suma Tauragės regionui, Lt Projekto vertė ES fondų lėšų suma Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų  suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavim

o šaltinių 

lėšų suma 

  

942.318,42 

 

800.970,66 

 

141.347,76 

   

2007-2013 metams –  809.952,00 
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