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PATIKSLINTAS EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYB ĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS 
FINANSUOTIN Ų 2007-2010 METŲ TELŠIŲ REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-81 

 
 

Veiksmų programa Sanglaudos skatinimo  
Prioritetas Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra 
Uždavinys Paskatinti socialinės rizikos asmenų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimų narių geresnę integraciją į visuomenę ir 

darbo rinką 
Priemonė Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra 

 
Preliminari projekto vertė ir finansavimo šaltiniai 

 
Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas 

 

Pareiškėjas 
 

Projekto aprašymas* 

ES fondų 
lėšos, 
lt 

Valstyb
ės 
biudžet
o 
(bendroj
o 
finansav
imo) 
lėšos, lt 

Pareiškėjo ir 
partnerio (-
ių) lėšos, lt 

Kiti 
lėšų 
šaltini
ai, lt 

Iš viso, lt 

Numato 
ma  

projekto 
veiklų 

įgyvendini
mo 

pradžia 
 

Preli
mina 

ri 
proje
kto 

veiklų 
įgyve
ndini
mo 

trukm
ė, 

mėn. 

Paraiškos 
dėl 

projekto 
finansavi

mo 
pateikimo 
įgyvendi 
nančiajai 

institucijai 
terminas 

Kit
a 

info
rma
ci 
ja 
 

1. VšĮ ,,Vilties 
erdvė“ 
nestacionarių 

Mažeikių 
rajono 
savivaldybės 

Projekto tikslas  – nestacionarių 
socialinių paslaugų infrastruktūros 
gerinimas, didinant paslaugų 

996 202,00 - 175 800,00 - 1 172 002,00 2009-05 
 

18 2009-03-31  



socialinių 
paslaugų ir 
materialinės 
bazės, pritaikytos 
protinę ir 
kompleksinę 
negalią 
turintiems 
žmonėms, plėtra 
Mažeikių mieste 
(santrumpa  - 
VšĮ ,,Vilties 
erdvė“ 
nestacionarių 
socialinių 
paslaugų plėtra). 
(I- etapas) 

administraci
ja 

įvairovę, modernizuojant socialinių 
paslaugų įstaigų materialinę bazę bei 
prisidedant prie pačių asmenų, 
kuriems skirtos socialinės paslaugos, 
ir jų šeimos narių sugrįžimo į darbo 
rinką. 
Pastatas, esantis Šerkšnės g. 2, 
Mažeikiuose, bus renovuotas: 
keičiamas stogas ir atliekami pastato 
išorinių sienų rekonstravimo darbai, 
pagerinant jų šiluminę 
charakteristiką, bus įsigyta reikiama 
įranga. 
Įstaiga galės plėsti teikiamų paslaugų 
įvairovę ir padidinti vietų paslaugos 
gavėjams skaičių iki 32 asmenų su 
protine ir kompleksine negalia. 

2. ,,Pastato Ivinskio 
g. 2, Rietave, 
pritaikymas 
nestacionarioms 
socialinėms 
paslaugoms 
teikti“ 
 

Rietavo 
savivaldybės 
administraci
ja 
 

Projekto tikslas – siekti nestacionarių 
socialinių paslaugų infrastruktūros 
gerinimo, didinant paslaugų įvairovę, 
suteikiant kokybiškas paslaugas. 
Įgyvendinant projektą bus  
rekonstruotas pastatas, esantis 
Ivinskio g. 2, Rietave, įsigyta 
reikiama įranga, sukurtos 2-3 naujos 
darbo vietos. 
Paslaugos bus teikiamos  vienišiems 
asmenims, pagyvenusiems ir senyvo 
amžiaus žmonėms, neįgaliems ir 
sutrikusio intelekto vaikams, socialiai 
pažeidžiamiems ir socialinės rizikos 
šeimoms bei jų vaikams. 

614 940,00 - 108 520,00 - 723 460,00 2009-03 
 

20 2009-03-31  

3. „Plungės 
specialiosios 
mokyklos 
infrastruktūros 
atnaujinimas ir 
pritaikymas 
nestacionarių 
socialinių 
paslaugų plėtrai“ 
(I- etapas) 

Plungės 
rajono 
savivaldybės 
administraci
ja 

Projekto tikslas -  siekti pagerinti 
nestacionarių socialinių paslaugų 
infrastruktūrą, kad būtų teikiamos 
kokybiškos socialinės paslaugos, 
padėsiančios Plungės rajono 
gyventojams ar jų šeimos nariams 
sugrįžti į darbo rinką. Bus 
rekonstruotas pastatas, esantis 
Mendeno g. 4, Plungėje, pritaikytos 
patalpos   nestacionarių socialinių 

787 122,00 - 138 904,00 - 926 026,00 2009 -05 
 

18 2009-03-31  



paslaugų teikimui, įsigyta reikiama 
įranga. Vienu metu  socialinių 
paslaugų centro paslaugomis 
atnaujintose patalpose galės 
naudotis– 40 asmenų, turinčių proto 
negalią, pagyvenusių asmenų bei 
rizikos šeimų narių. 

4. „Buvusio vaikų 
darželio pastato 
Gedrimų k. 
pritaikymas 
nestacionarioms 
socialinėms 
paslaugoms 
vykdyti“ 

Telšių 
rajono 
savivaldybės 
administraci
ja 

Projekto tikslas – didinti socialinių 
paslaugų įvairovę bei gerinti 
nestacionarių socialinių paslaugų 
infrastruktūrą Telšių rajono 
savivaldybėje. 
 Bus rekonstruotas buvęs vaikų 
darželio pastatas, esantis Gedrimų k. 
Telšių rajono savivaldybėje, įsigyta 
reikiama įranga. 
Patalpos bus pritaikytos savarankiško 
gyvenimo namams bei Dienos 
užimtumo centrui, sukurta 14 naujų 
darbo vietų. Paslaugos  bus suteiktos 
40 senyvo amžiaus, fizinę negalią 
turintiems ir neįgaliems asmenims. 

676 433,00 - 119 371,00 - 795 804,00 2009-07 
 

14 2009-03-31  

   Iš viso: 3 074 697,00 - 542 595,00 - 3 617 292,00 x x x  
* Nurodomas pagrindinis tikslas ir siektini rezultatai. 
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PATIKSLINTAS EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYB ĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS 
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Veiksmų programa Sanglaudos skatinimo  
Prioritetas Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra 
Uždavinys Paskatinti socialinės rizikos asmenų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimų narių geresnę integraciją į visuomenę ir 

darbo rinką 
Priemonė Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra 

 
Preliminari projekto vertė ir finansavimo šaltiniai 

 
Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas 

 

Pareiškėjas 
 

Projekto aprašymas* 

ES fondų 
lėšos, 
lt 

Valstyb
ės 
biudžet
o 
(bendroj
o 
finansav
imo) 
lėšos, lt 

Pareiškėjo ir 
partnerio (-
ių) lėšos, lt 

Kiti 
lėšų 
šalt
inia
i, lt 

Iš viso, lt 

Numato 
ma  

projekto 
veiklų 

įgyvendini
mo 

pradžia 
 

Preli
mina 

ri 
proje
kto 

veiklų 
įgyve
ndini
mo 

trukm
ė, 

mėn. 

Paraiškos 
dėl projekto 
finansavimo 
pateikimo 
įgyvendi 
nančiajai 

institucijai 
terminas 

Kit
a 

info
rma
ci 
ja 
 

1. VšĮ ,,Vilties 
erdvė“ 
nestacionarių 

Mažeikių 
rajono 
savivaldybės 

Projekto tikslas  – nestacionarių 
socialinių paslaugų infrastruktūros 
gerinimas, didinant paslaugų įvairovę, 

996 202,00 - 175 800,00 - 1 172 002,00 2010-10 
 

12 2010-05-31  



socialinių 
paslaugų ir 
materialinės 
bazės, 
pritaikytos 
protinę ir 
kompleksinę 
negalią 
turintiems 
žmonėms, 
plėtra 
Mažeikių 
mieste 
(santrumpa  - 
VšĮ ,,Vilties 
erdvė“ 
nestacionarių 
socialinių 
paslaugų 
plėtra). 
(II- etapas) 

administraci
ja 

modernizuojant socialinių paslaugų 
įstaigų materialinę bazę bei prisidedant 
prie pačių asmenų, kuriems skirtos 
socialinės paslaugos, ir jų šeimos narių 
sugrįžimo į darbo rinką. 
Pastatas, esantis Šerkšnės g. 2, 
Mažeikiuose, bus renovuotas: 
keičiamas stogas ir atliekami pastato 
išorinių sienų rekonstravimo darbai, 
pagerinant jų šiluminę charakteristiką, 
bus įsigyta reikiama įranga. 
Įstaiga galės plėsti teikiamų paslaugų 
įvairovę ir padidinti vietų paslaugos 
gavėjams skaičių iki 32 asmenų su 
protine ir kompleksine negalia. 

2. „Plungės 
specialiosios 
mokyklos 
infrastruktūros 
atnaujinimas ir 
pritaikymas 
nestacionarių 
socialinių 
paslaugų 
plėtrai“ 
(II- etapas) 

Plungės 
rajono 
savivaldybės 
administraci
ja 

Projekto tikslas -  siekti pagerinti 
nestacionarių socialinių paslaugų 
infrastruktūrą, kad būtų teikiamos 
kokybiškos socialinės paslaugos, 
padėsiančios Plungės rajono 
gyventojams ar jų šeimos nariams 
sugrįžti į darbo rinką. Bus 
rekonstruotas pastatas, esantis 
Mendeno  g. 4, Plungėje, pritaikytos 
patalpos   nestacionarių socialinių 
paslaugų teikimui, įsigyta reikiama 
įranga. Vienu metu  socialinių paslaugų 
centro paslaugomis atnaujintose 
patalpose galės naudotis– 40 asmenų, 
turinčių proto negalią, pagyvenusių 
asmenų bei rizikos šeimų narių. 

787 123,00 - 138 904,00 - 926 027,00 2011 -04 
 

18 2011-01-27  

   Iš viso: 1 783 325,00 - 314 704,00 - 2 098 029,00 x x x  

* Nurodomas pagrindinis tikslas ir siektini rezultatai. 
 

_____________________________________ 


