
                  

                           PATVIRTINTA 

                       Tauragės  regiono plėtros tarybos  

                                                                     2010 m. balandžio 06  d. sprendimu R1-14 

 

LR Vidaus reikalų ministerijos Regionų plėtros skyriaus   

Tauragės apskrities poskyris 
(dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 

Vasario 16-osios g. 6, LT 72258, Tauragė 
(įstaigos duomenys) 

 

LR Vidaus reikalų ministerijai 

LR  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 

Centrinei projektų valdymo agentūrai 
(adresatas) 

 

II etapo Tauragės  regiono projektų  sąrašas    

2010-07 - 27 Nr. VP3-2.4-SADM -01-R-72 
(data)   

 

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

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

1. „Nestacionarių  

socialinių paslaugų 

plėtra Pagėgių 

savivaldybės Socialinių 

paslaugų centre“ 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

administraci

ja 

 

585 639,00 

 

497 793,00 

 

0 

 

87 846,00 

  

2011-01/ 

2012-07 

 

 18 

 

2010 - 07 - 15 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

 

Projekto tikslas –  siekti nestacionarių socialinių paslaugų 

  

                  Pagrindinės veiklos: 



plėtros gerinimo, kokybiškų ir prieinamų socialinių paslaugų teikimo, 

didinant jų įvairovę Pagėgių savivaldybėje. Šiam tikslui pasiekti 

numatoma praplėsti Pagėgių savivaldybės BĮ Socialinių paslaugų 

centro veiklą, sukuriant dvi naujas nestacionarias socialines paslaugas 

- psichologinę pagalbą ir vaikų dienos centrą. 

                  Uždaviniai: 

▪ Pritaikyti buvusį pirties pastatą, esantį Vilniaus 

g.4A nestacionarių socialinių paslaugų 

teikimui. 

▪ Pastato ir patalpų rekonstrukcija buvusiame pirties pastate , Vilniaus g.4 A; 

▪ Įrangos ir baldų įsigijimas. 

                   Numatomi pasiekti rezultatai: 

▪ Rekonstruotas ir įrengtas pastatas ; 

▪ Įrengtas privažiavimo keliukas; 

▪ Įsigyti baldai bei įranga, reikalinga teikti socialines nestacionarias paslaugas;  

▪ Sukurta 1 nauja darbo vieta; 

▪ Dienos centro paslaugomis per metus pasinaudos apie 50 šeimų ir 100 vaikų , iš jų 12 

neįgalių vaikų. 

 

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 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavi

mo lėšų  

suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių 

lėšų suma 

 

2. 

 

 

„Tauragės  nakvynės 

namų  rekonstrukcija “  

 

Tauragės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

 direktorius 

 

 

 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

Socialinių 

paslaugų 

centras 

 

1200 000,00 

 

988 519,00 

 

0 

 

211 481,00 

  

2011-03 / 

2012-09 

 

     18 

 

2010-09-20 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

 

Projekto tikslas – gerinti laikino apnakvydinimo ir trumpalaikės 

socialinės globos paslaugų teikimo sąlygų kokybę Tauragės rajono 

savivaldybėje 

          Uždavinys : 

▪ Modernizuoti Tauragės nakvynės  namus. 

 

            

          Pagrindinės veiklos: 

▪ Nakvynės namų rekonstrukcija ir patalpų pritaikymas socialinių paslaugų teikimui; 

▪ Projektavimo ir inžinieriniai darbai. 

                            Numatomi  rezultatai: 

▪ Rekonstruotos ir įrengtos Tauragės nakvynės namų patalpos, kurių bendras plotas – 

339,39 m²; 

▪ Sukurtos 2 naujos darbo vietos; 

▪ Įsigyti baldai bei įranga, reikalinga  teikti socialines paslaugas ir užtikrinti Nakvynės 

namų funkcionavimą; 

▪ Pagerintos darbo sąlygos 7 esamiems nakvynės namų darbuotojams; 

▪ Vienu metu socialines paslaugas galės papildomai gauti 15 asmenų; 

▪ Nakvynės namų paslaugomis per metus galės pasinaudoti apie 200 socialinės rizikos 

suaugusių asmenų. 

 

 



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 

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. 

 

 

„Nestacionarių 

socialinių paslaugų 

infrastruktūros plėtra 

įrengiant nakvynės 

namus Jurbarko mieste“ 

 

 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

 

Viešoji  įstaiga 

Jurbarko 

socialinių 

paslaugų 

centras 

 

488 028,00 

 

 

414 823,00 

 

 

0 

 

73 205,00 

 

 

  

2010-10/ 

2012-10 

        

   24 

 

 

2010-09-30 

 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

 

Projekto tikslas – paskatinti Jurbarko rajono socialinės 

rizikos asmenų  bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimos 

narių geresnę  integraciją į visuomenę. Tikslą numatoma pasiekti prie 

socialinio būsto pastato pristačius 121m² priestatą  ir ten įrengus 

Jurbarko nakvynės namus  benamiams. 

  

       Uždaviniai: 

▪ Įrengti Jurbarke nakvynės namus  

benamiams , siekiant išplėsti socialines 

paslaugas ir užtikrinti jų kokybę bei 

prieinamumą. 

 

          

       Pagrindinės veiklos: 

▪  Pristatyti 121m² priestatą prie socialinio būsto pastato Barkūnų g. 8, Jurbarke įrengiant 20 vietų 

nakvynės namus benamiams; 

▪ Įsigyti baldus bei kitą reikalingą įrangą nakvynės namų veiklai organizuoti. 

 

           Numatomi pasiekti rezultatai: 

▪ Iki 20 vietų nakvynės namuose paslaugos gavėjams; 

▪ Sukurtos 4 naujos darbo vietos; 

▪ Prie socialinio būsto pastato pristatytas priestatas, kuriame  įkurti nakvynės namai.   

 

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 

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 

 

4 

 

“ Viešosios  įstaigos 

Jurbarko socialinių 

paslaugų centro Eržvilko  

socialinės globos filialo 

išplėtimas“ 

 

Jurbarko   

rajono    

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

Viešoji 

įstaiga 

Jurbarko 

socialinių 

paslaugų 

centras 

 

 

 

1307 374,00 

 

1 111 26, 00 

 

0 

 

196 107,00 

  

2010-10/ 

2012 - 10 

 

 

    24 

 

2010-09-30 



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. Tikslui pasiekti numatoma 

rekonstruoti  du Jurbarko socialinių paslaugų centro Eržvilko 

socialinės globos filialui priklausančius nenaudojamus pastatus ir 

pritaikyti juos nestacionarių socialinių paslaugų teikimui 

nepilnametėms motinoms su vaikais bei nuo smurto nukentėjusioms 

moterims ir jų vaikams. 

 

         Uždavinys: 

▪ Rekonstruoti ir išplėsti Viešosios įstaigos 

Jurbarko socialinių paslaugų centro Eržvilko 

socialinės globos filialą, siekiant užtikrinti 

socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, 

stiprinti jo materialinę bazę. 

 

 

Pagrindinė veiklos : 

▪ Rekonstruoti nenaudojamą ūkinį pastatą įrengiant krizių centrą; 

▪ Rekonstruoti nenaudojamą patanatominį pastatą, įrengiant laisvalaikio ir užimtumo    

patalpas krizių centro gyventojams; 

▪ Rekonstruoti centrinį šilumos mazgą, prie jo prijungiant renovuotų pastatų šildymo 

sistemą; 

▪ Įsigyti automobilį, baldus bei kitą reikalingą  įrangą krizių centro veikloms organizuoti. 

 

Numatomi   pasiekti  rezultatai: 

 

▪ Įrengti 4 triviečiai, 2 dviviečiai kambariai krizių centro gyventojams; 

▪ Sukurtos 3 naujos darbo vietos. 

▪ Rekonstruoti du  nenaudojami pastatai ( 238,7 m² ir 88,57m²), jie  pritaikyti krizių 

centro veiklai, įsigytas automobilis  bei reikalinga  įranga bei baldai krizių centro 

veikloms organizuoti. 

 

   

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 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

 

5. 
 

„Nestacionarių 

socialinių paslaugų 

teikimas Šilalės 

rajono Kvėdarnos 

miestelyje“ 

 

 

Šilalės rajono  

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

  

Labdaros ir 

paramos 

fondo 

Kvėdarnos 

parapijos 

senelių 

globos 

namai 

 

1530 936,47 

 

1 301296,00 

 

229 640,47 

 

0 

  

2011 - 03/ 

2013- 06 

 

 28 

 

2010 -09- 30 

 

 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – pagerinti nestacionarių socialinių 

paslaugų infrastruktūrą Šilalės rajone, taip prisidedant prie 

socialinių paslaugų infrastruktūros skirtumų savivaldybėse 

mažinimo, didinant socialinių paslaugų įvairovę bei stiprinant jų 

materialinę bazę. 

      

                 

                 Pagrindinės veiklos: 

▪ Projektavimas; 

▪ Statybos darbai; 

▪ Patalpų įrengimas; 

▪ Įrangos įsigijimas. 



 Uždaviniai: 

▪ Pastatyti priestatą, bei rekonstruoti esamų 

senelių globos namų  II aukštą 

▪ Įrengti trumpalaikės socialinės globos, 

savarankiško gyvenimo patalpas, laisvalaikio 

salę. 

▪ Įsigyti centrui  reikimą įrangą bei baldus. 

 

 

                  Numatomi pasiekti rezultatai: 

     

▪ Tikslinių grupių asmenų, kuriems teikiamos socialinės paslaugos ,skaičius: 

▪ Pagyvenusių asmenų – iki 14; neįgalių asmenų – iki 9; vietų paslaugos gavėjams – iki 

23; naujos darbo vietos – 2; 

▪ Pastatytas priestatas prie Kvėdarnos parapijos senelių globos namų ; 

▪ Rekonstruota dalis esamo pastato ( II aukštas ); 

▪ Įsigyta įranga; 

  

 

 

 

   

           Iš viso, Lt 

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę Pagal priemonę  skirta ES  

struktūrinė 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 

 5 111 977,47 4 313 698,00 229 640,47 568 639,00  II etapui – 4  313 757 

 

 

 

 

Pakeistas Tauragės Regiono plėtros tarybos 2010-07-27 sprendimu Nr. R1-25 

 
 

 

 

 

 
 


