
      

 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL VALSTYBĖS PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL  2007–2013 M. SANGLAUDOS 

SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS II PRIORITETO „VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ 

KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS: SVEIKATOS, ŠVIETIMO IR SOCIALINĖ 

INFRASTRUKTŪRA“ PRIEMONĘ NR. VP3-2.4-SADM-03-V „STACIONARIŲ 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“,  SĄRAŠO NR. VP3-2.4-

SADM-03-V-03 PATVIRTINIMO   

 

2011 m. liepos 13 d. Nr. A1-316 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-

132), 8 punktu, Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. A1-221, 13 punktu, 2007-

2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir 

prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonės Nr. VP3-2.4-SADM-03-V 

„Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ valstybės projektų planavimo ir atrankos 

komisijos 2011 m. birželio 27 d. posėdžio protokolu Nr. D5-164, 2011 m. liepos 5 d. posėdžio 

protokolu Nr. D5-173, 2011 m. liepos 7 d. posėdžio protokolu Nr. D5-184 ir 2011 m. liepos 11 d. 

protokolu Nr. D5-185: 

1. T v i r t i n u Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos 

skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, 

švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę Nr. VP3-2.4-SADM-03-V „Stacionarių socialinių 

paslaugų infrastruktūros plėtra“, sąrašą Nr. VP3-2.4-SADM-03-V-03 (pridedama). 

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.  

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas  
 

      

  



PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos socialinės  

apsaugos ir darbo ministro  

2011 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A1-316 

 

VALSTYBĖS PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007–2013 M. 

SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS II PRIORITETO 

„VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS“ PRIEMONĘ NR. VP3-2.4-

SADM-03-V „STACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS 

PLĖTRA“,  SĄRAŠAS NR. VP3-2.4-SADM-03-V-03 

 

 

Projekto Nr. 1 

pavadinimas 

Mielagėnų Pal. J. Matulaičio parapinių globos namų 

modernizavimas 

Pareiškėjas  Viešoji įstaiga Mielagėnų Pal. J. Matulaičio parapiniai globos 

namai 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: užtikrinti pagyvenusiems, neįgaliems asmenims aukštą 

teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir saugią aplinką. 

Veiklos: remontas, baldų, įrangos bei tikslinės transporto priemonės 

įsigijimas. 

Rezultatai:  

1. suremontuotas 1 pastatas, bendras remontuojamas plotas – apie 

1200,72 m
2
;  

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 60 senyvo 

amžiaus asmenų bei asmenų su negalia 

Preliminari projekto vertė  2 244 000 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

2 244 000 Lt  

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradžia ir preliminari 

pabaiga   

2012 m. sausio 1 d. – 2014 m. sausio 31 d. 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. spalio 3 d.  

 

 

Projekto Nr. 2 

pavadinimas 

Stacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas Naujojo 

Daugėliškio vaikų globos namuose 

Pareiškėjas  Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: pagerinti stacionarių paslaugų kokybę be tėvų globos 

likusiems vaikams Naujojo Daugėliškio vaikų globos namuose. 

Veiklos: rekonstrukcija, baldų bei įrangos įsigijmas. 

Rezultatai: 

1. rekonstruotas 1 pastatas, bendras plotas – apie 830 m
2
; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 24 tėvų globos 

netekę vaikai 

Preliminari projekto vertė  2 000 000 Lt 



Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

2 000 000 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradžia ir preliminari 

pabaiga   

2012 m. sausio 1 d. – 2014 m. balandžio 30 d. 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. spalio 3 d.  

 

 

Projekto Nr. 3 

pavadinimas 

Kauno rajono vaikų globos namų naujo pastato statyba 

Pareiškėjas  Kauno rajono savivaldybės administracija 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: įrengti saugius, atitinkančius ES standartus ir reikalavimus bei 

užtikrinančius teikiamų socialinių paslaugų kokybę, vaikų globos 

namus.   

Veiklos: statyba, baldų ir įrangos įsigijimas. 

Rezultatai: 

1. pastatytas 1 naujas pastatas, bendras plotas – apie 780 m
2
; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 32 tėvų globos 

netekę vaikai 

Preliminari projekto vertė  2 100 000 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

2 100 000 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradžia ir preliminari 

pabaiga   

2012 m. sausio 1 d. – 2014 m. kovo 1 d. 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. spalio 3 d.  

 

 

Projekto Nr. 4 

pavadinimas 

Vilkijos laikinųjų vaikų globos namų rekonstravimas ir 

modernizavimas 

Pareiškėjas  Kauno rajono savivaldybės administracija 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: įrengti saugius, atitinkančius ES standartus ir reikalavimus bei 

užtikrinančius teikiamų socialinių paslaugų kokybę, vaikų globos 

namus.   

Veiklos: rekonstrukcija, baldų ir įrangos įsigijimas. 

Rezultatai: 

1. rekonstruotas 1 pastatas, bendras plotas – apie 541,32 m
2
; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 16 tėvų globos 

netekusių vaikų 

Preliminari projekto vertė  1 800 000 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

1 800 000 Lt 



Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradžia ir preliminari 

pabaiga   

2012 m. sausio 1 d. – 2014 m. kovo 1 d. 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. spalio 3 d.  

 

 

Projekto Nr. 5 

pavadinimas 

Grūžių vaikų globos namų rekonstrukcija  

Pareiškėjas  Pasvalio rajono savivaldybės administracija  

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: užtikrinti aukštą teikiamų socialinių paslaugų kokybę 

likusiems be tėvų globos vaikams, laikinai apgyvendintiems vaikams 

tol, kol bus išspręstas jų gražinimo tėvams arba globos (rūpybos) 

nustatymo klausimas, modernizuojant vaikų globos namų vidaus 

patalpas 

Veiklos: kapitalinis remontas, baldų ir įrangos įsigijimas.  

Rezultatai: 

1. kapitaliai suremontuotas 1 pastatas – bendras plotas apie 542,80 m
2
; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 16 likusių be 

tėvų globos vaikų 

Preliminari projekto vertė  1 530 000 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

1 530 000 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradžia ir preliminari 

pabaiga   

2012 m. sausio 1 d. – 2014 m. sausio 1 d.  

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. spalio 3 d.  

 

 

 

Projekto Nr. 6 

pavadinimas 

Alvito šv. Kazimiero namų naujų patalpų įrengimas  

Pareiškėjas  Viešoji įstaiga Alvito Šv. Kazimiero namai  

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę ir saugią aplinką 

Šv. Kazimiero globos namų gyventojams. 

Veiklos: statyba, baldų ir įrangos įsigijimas.  

Rezultatai: 

1. pastatytas 1 pastatas, bendras plotas – apie 630 m
2
; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos iki 24 likusių be 

tėvų globos vaikų 

Preliminari projekto vertė  2 381 665 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

2 381 665 Lt 



Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradžia ir preliminari 

pabaiga   

2012 m. sausio 1 d.  – 2014 m. sausio 1 d.  

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. spalio 3 d. 
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