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Tauragės regiono projektų sąrašas 2007-2010 m. laikotarpiui 
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(data)   

 

Priemonė Priemonės pavadinimas VP3- 2.1-SAM-08-R „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“ 
Eil 

Nr 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt( su PVM) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o 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. 
 

Psichikos dienos 

stacionaro įkūrimas 

Tauragės rajone 

 

 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 
 

   

Viešoji 

įstaiga 

Tauragės 

rajono 

pirminės 

sveikatos 

priežiūros 

centras 

 

1.277.541,62 

 

 

1.085.910,38 

 

191.631,24 

 

 

  

2010-09/ 

2012-02 

 

17 
 

2009-08-31 

Projekto aprašymas 



Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

 

Projekto tikslas – Psichikos sveikatos priežiūros 

paslaugų tinklo plėtra Tauragės rajone, įkuriant psichikos 

dienos stacionarą.. 

      Uždaviniai: 

 Rekonstruoti patalpas, pritaikant jas 

tikslinės grupės poreikiams, įsigyti 

reikiamą įrangą bei baldus; 

 Užtikrinti sėkmingą projekto 

įgyvendinimą. 
 

   

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 

Išplėsta VšĮ Tauragės rajono PSPC veikla bei psichikos sveikatos priežiūros paslaugų tinklas 

Tauragės rajone: 

 Rekonstruotos ir psichikos ligonių gydymui pritaikytos 414,51 kv. m patalpos, 

panaudos teise priklausančios VšĮ Tauragės rajono PSPC, adresu K. Donelaičio g. 

21, Tauragėje; 

 Įrengta: 3 gydytojo psichiatro kabinetai, 2 psichologo kabinetai, 2 socialinio 

darbuotojo kabinetai, registratūra, psichikos slaugytojų kabinetas, grupinės 

psichoterapijos kabinetas, procedūrų kabinetas infuzijoms, procedūrų kabinetas, 

dailės terapijos kabinetas, psichomotorinės terapijos kabinetas, šviesos terapijos 

kambarys, šokių salė, virtuvėlė, biblioteka, rūbinė, konferencijų salė, 2 palatos; 

 Įsigyti baldai, medicininė ir kita įranga, kompiuterinė technika, reikalingi teikti 

psichikos sveikatos priežiūros paslaugas ir užtikrinti psichikos dienos stacionaro 

funkcionavimą; 

 Psichikos dienos stacionare įsteigta 0,5 etato gydytojo – psichiatro pareigoms, 1,5 

etato psichologo pareigoms, 2 etatai slaugytojos pareigoms, 2,5 etato socialinio 

darbuotojo pareigoms; 

 Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybė pagerės 450 

pacientų per metus. 
 

   

                            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 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

  

1.277.541,62 

 

1.085.910,38 

 

191.631,24 

   

2007-2013 metams – 1.206.300,00 

 

Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2011-10-26 sprendimu Nr. 51/9S-17 

Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2013-03-26 sprendimu Nr. 51/9S-6 


