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Regioninės plėtros departamento prie  Vidaus reikalų ministerijos  

Tauragės apskrities skyrius 

(dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 

Vasario 16-osios g. 4, LT72258, Tauragė 

(įstaigos duomenys) 

 

LR Vidaus reikalų ministerijai, 

VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai 

(adresatas) 

 

Tauragės  regiono projektų sąrašas 2011-2013 m. laikotarpiui 

2011-02-28 Nr. VP3-1.1-VRM -04-R-72         

(data)   

 

Priemonė VP3-1.1-VRM -04-R  „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt (su PVM ) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini

mo pradžia 

ir pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansa

vimo 

šaltinių 

lėšų  

suma 

1. Socialinio 

būsto plėtra 

Jurbarko 

mieste (II 

etapas) 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

os direktorius 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

1.155.453,26 982.135,26  173.318,00 - 2011-05 

/2012-10 

 

 

 

18 2011-03-15 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 



Projekto tikslas – padidinti Jurbarko rajono 

savivaldybės socialinio būsto fondą, kuris būtų 

nuomojamas nepasiturintiems asmenims (šeimoms), 

turintiems teisę į socialinį būstą. 

Uždaviniai: 

 Rekonstruoti administracinį pastatą 

Barkūnų g. 8a, Jurbarko mieste, pritaikant jį 

socialiniam būstui. 

Veiklos: 

 Socialinio būsto įrengimas (II etapas) 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 Rekonstruota 480 m
2
 pastato plotas, įrengti 9 butai ; 

 Sutvarkyti inžineriniai tinklai, įrengtas įvažiavimas į sklypą, rekonstruota automobilių stovėjimo 

aikštelė, įrengti takai ir nuogrindos, vaikų žaidimo aikštelė bei poilsio ir pasisėdėjimo vietos; 

 Asmenų, gavusių iš ES struktūrinių fondų lėšų įrengtą /ar atnaujintą (modernizuotą) socialinį būstą 

probleminėse teritorijose, skaičius -9; 

 Naujai įrengti socialiniai būstai- 9. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt (su PVM ) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini

mo pradžia 

ir pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansa

vimo 

šaltinių 

lėšų  

suma 

2. Socialinio 

būsto kokybės 

gerinimas 

Dariaus ir 

Girėno g.33, 

58 daugiabu- 

čiuose 

namuose 

Jurbarko 

mieste 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

os direktorius 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

33.402,82 28.392,40  5.010,42 - 2012-06 

/2012-09 

 

 

 

 

 

3 2012-05-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – pagerinti Jurbarko rajono 

savivaldybės socialinio būsto fondą, kuris būtų 

nuomojamas nepasiturintiems asmenims (šeimoms), 

turintiems teisę į socialinį būstą. 

Uždaviniai: 

Modernizuoti socialinius būstus esančius  

daugiabučiuose namuose adresu Dariaus ir 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 Asmenų, gavusių iš ES struktūrinių fondų lėšų įrengtą /ar atnaujintą (modernizuotą) socialinį būstą 

probleminėse teritorijose, skaičius -7; 

 Atnaujintų (modernizuotų) socialinių būstu skaičius- 2. 



Girėno g. 33 ir 58, kurie modernizuojami pagal 

priemonę VP3-1.1-VRM -03-R  

Veiklos: 

 Socialinių būstų modernizavimas 

 

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 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavim

o 

šaltinių 

lėšų  suma 

 1.188.856,08 1.010.527,66  178.328,42 - 2011-2013 metams  –  1.283.832 

 


