
      

 

 

 
 

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-04 PATVIRTINIMO   

 

2011 m. rugpjūčio 23 d. Nr. A1-377 

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. rugpjūčio 10 d. posėdžio protokolu Nr. D5-200 ir 2011 m. rugpjūčio 17 d. 

posėdžio protokolu Nr. D5-204: 

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-04 (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. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. A1-377 

 

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“,  

SĄRAŠAS NR. VP3-2.4-SADM-03-V-04 

 

 

Projekto Nr. 1 

pavadinimas 

Kupiškio socialinių paslaugų centro infrastruktūros 

modernizavimas  

Pareiškėjas  Kupiškio rajono savivaldybės administracija 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: užtikrinti aukštą teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir saugią 

aplinką senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia. 

Veiklos: statyba, baldų, įrangos bei tikslinės transporto priemonės 

įsigijimas. 

Rezultatai:  

1. pastatytas 1 pastatas, bendras plotas – apie 1000 m
2
;  

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 30 senyvo 

amžiaus asmenų bei asmenų su negalia 

Preliminari projekto vertė  3 474 850 litų  

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

3 474 850 litų   

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradžia ir preliminari 

pabaiga   

2012 m. vasario 1 d. – 2014 m. birželio 1 d. 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. spalio 31 d.  

 

 

Projekto Nr. 2 

pavadinimas 

Stacionarių socialinių paslaugų plėtra Šiaulių mieste įrengiant 

naujas Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų patalpas 

Pareiškėjas  Šiaulių miesto savivaldybės administracija 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę socialinių 

paslaugų įstaigose, skirtose vaikams, plėtojant stacionarių socialinių 

paslaugų infrastruktūrą Šiauliuose. 

Veiklos: statyba, baldų bei įrangos įsigijmas. 

Rezultatai: 

1. pastatytas naujas kotedžo tipo pastatas, bendras plotas – apie 1288 

m
2
 (šeimynų padaliniams turi būti skiriama ne mažiau kaip 84,5 proc. 

bendro ploto); 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 56 tėvų globos 



netekę vaikai 

Preliminari projekto vertė  3 932 740 litų  

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

3 932 740 litų  

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradžia ir preliminari 

pabaiga   

2012 m. vasario 1 d. – 2014 m. vasario 1 d. 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. spalio 31 d.  
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