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

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

 

1. 

 

“Nestacionarių 

socialinių  paslaugų 

infrastruktūros plėtra 

rekonstruojant Vaikų 

dienos užimtumo centrą 

Jurbarko mieste“ 

 

 

 

 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

 

 

    

(Asociacija) 

Lietuvos 

samariečių 

Jurbarko 

krašto bendrija 
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317 545 

 

56 038 
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 Projekto aprašymas 

Pagrindinis  tikslas  ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

   



Projekto tikslas – paskatinti Jurbarko rajono socialinės 

rizikos asmenų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimų 

narių geresnę integraciją į visuomenę. 

 

        Uždavinys: 

 Išplėsti socialines paslaugas ir užtikrinti jų 

kokybę bei prieinamumą, rekonstruojant 

Vaikų dienos užimtumo centrą  Jurbarko  

mieste. 

 

 

 Pagrindinės veiklos : 

 

 Rekonstruoti vaikų dienos centro , esančio Jurbarko mieste, pirmąjį aukštą; 

 Rekonstruoti centrinį pastato šilumos mazgą, patalpų šildymo sistemą, prijungiant ją prie miesto 

šilumos tinklų; 

 Įsigyti įrangą ir inventorių reikalingą Vaikų dienos užimtumo centro veikloms organizuoti. 

 

 

  Numatomi pasiekti rezultatai: 

 Tiesioginės naudos gavėjų skaičius – iki 70 žmonių per dieną. 

 Rekonstruotas objektas, suremontuotos ir veiklai paruoštos Vaikų dienos užimtumo centro 

patalpos; 

 Įsigytas inventorius ir įranga , kurie būtini socialinių paslaugų įstaigos funkcionavimui. 

 

  

 

 

 

   

Iš viso, Lt 

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę Pagal  priemonę  skirta ES   

struktūrinės paramos suma Tauragės 

regionui, Lt 
Projektų vertė ES fondų lėšų suma Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų  suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

 373 583 317 545 56 038 0   

 

 

 

 

 
 


