
 

 
 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2010 M. BIRŽELIO 9 D. 

SPRENDIMO NR. TS-18 „DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PROJEKTŲ, 

FINANSUOJAMŲ PAGAL VP3-2.4-SADM-01-R PRIEMONĘ „NESTACIONARIŲ 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“, 2011–2013 M. 

LAIKOTARPIO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2014 m. birželio 4 d.   Nr. 51/8S-10 

Marijampolė 

 

Vadovaudamasi Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352 „Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, 9 punktu, Marijampolės regiono plėtros taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Patikslinti Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos 

skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, 

švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-01-R priemonę „Nestacionarių socialinių 

paslaugų infrastruktūros plėtra“, 2011–2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 42, patvirtintą Marijampolės 

regiono plėtros tarybos 2010 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. TS-18, nauja redakcija išdėstytą 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2011 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. 51/8S-31: 

1. Išdėstyti 1 punkto „Kalvarijos Dienos globos namų plėtra“ skiltį „Preliminarus projekto 

biudžetas“ taip: 

Preliminarus projekto biudžetas 

Bendra projekto vertė, Lt ES fondų lėšų suma, Lt Valstybės biudžeto (bendrojo 

finansavimo) lėšos, Lt 

 Pareiškėjo ir partnerio (-ių) 

 lėšos, Lt 

1 199 970,02 1 004 623,66 0,00 195 346,36 

2. Išdėstyti 2 punkto „Mišrių socialinių paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas Šakių 

rajono savivaldybės Plokščių, Gelgaudiškio ir Kriūkų seniūnijose“ skiltis „Projekto tikslai, 

pagrindinės veiklos, siektini rezultatai“ ir „Projekto trukmė mėn.“ taip: 

Projekto tikslai,  pagrindinės veiklos, siektini rezultatai Projekto 
trukmė 

mėn. 

Tikslas. Sukurti infrastruktūrą, pritaikytą mišrių socialinių paslaugų teikimui Marijampolės apskrities savivaldybių 

gyventojams. 

Pagrindinės veiklos. 

 Techninio projekto rengimas, projekto vykdymo priežiūra; 

 Techninio projekto ekspertizė; 

 Pastato rekonstrukcijos darbai; 

 Techninė priežiūra; 

 Nestacionarioms socialinėms paslaugoms skirtų patalpų įrengimas; 

 Transporto, būtino patekti į kitas seniūnijas, įsigijimas. 

Siektini rezultatai. 

 Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros 

plėtrą – 200; 

 Naujos darbo vietos – 12; 

 Vietos (paslaugų gavėjams) – 20. 

 Pastatyti, rekonstruoti objektai ar objektai, kuriuose atnaujinta įranga – 1 objektas. 

 40 mėn. 

 

 



 

3. Išdėstyti 4 punkto „Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra VšĮ Kazlų Rūdos socialinės 

paramos centre“ skiltis „Preliminarus projekto biudžetas“ ir „Projekto trukmė mėn.“ taip: 

Preliminarus projekto biudžetas Projekto 

trukmė 
mėn. 

Bendra projekto vertė, Lt ES fondų lėšų suma, Lt Valstybės biudžeto (bendrojo 
finansavimo) lėšos, Lt 

 Pareiškėjo ir 
 partnerio (-ių) 

 lėšos, Lt 

637 004,51 541 453,83 0,00 95 550,68  46 mėn. 

4. Išdėstyti 5 punkto „Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Vilkaviškio rajono 

savivaldybėje“ skiltį „Preliminarus projekto biudžetas“ taip: 

Preliminarus projekto biudžetas 

Bendra projekto vertė, Lt ES fondų lėšų suma, Lt Valstybės biudžeto (bendrojo 
finansavimo) lėšos, Lt 

 Pareiškėjo ir partnerio (-ių) 
 lėšos, Lt 

681 964,67 579 669,97 0,00 102 294,70 

5. Išdėstyti lentelės baigiamąją dalį taip: 

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę Priemonei skirta ES 

struktūrinė parama 

Marijampolės regionui 2007-

2013 m., Lt 

Projektų vertė, 

Lt 

ES fondų lėšų suma, 

Lt 

Valstybės biudžeto 

(bendrojo finansavimo) 

lėšos, Lt 

Kitų finansavimo 

šaltinių lėšų suma, 

Lt 

6 124 915,20 5 190 827,06 419 006,40 515 081,74 8 795 775,00 

 

 

 

Tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas 
 

 


