
 
 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 4 D. 

SPRENDIMO NR. TS-12 „DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PROJEKTŲ, 

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

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“, 2007–2010 M. 

LAIKOTARPIO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2015 m. gruodžio 16 d.   Nr. 51/8S-27 

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 VP3-2.4-SADM-01-R 

priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, 2007–2010 m. laikotarpio 

sąrašą Nr. 41, patvirtintą Marijampolės regiono plėtros tarybos 2008 m. lapkričio 4 d. sprendimu 

Nr. TS-12 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-2.4-SADM-01-R 

priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, 2007–2010 m. laikotarpio 

sąrašo patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama). 

 

 

 

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas 
 

 

 

 



 

 

 PATVIRTINTA 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 

2008 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. TS-12  

(Marijampolės regiono plėtros tarybos  

2015 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 51/8S-27 redakcija) 

 

Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-2.4-SADM-01-R priemonę  

 „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“,  

2007-2010 m. laikotarpio sąrašas Nr. 41 
 

Programa „2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų  programa“ 

Prioritetas „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ 

Priemonė VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ 

Eil 

Nr 

Projekto pavadinimas Projekto 

pareiškėjas 

Projekto tikslai,  siektini rezultatai Preliminarus projekto biudžetas Numatoma 

projekto 

veiklų 
įgyvendini-

mo pradžia 

Numatoma

projekto 

veiklų 
įgyvendini-

mo pabaiga 

Projekto 

trukmė 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendi-
nančiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė, Eur 

ES fondų lėšų 

suma, Eur 

Pareiškėjo ir 

partnerio (-

ių) lėšos, 
Eur 

1. Socialinės rizikos 
šeimų paramos centro 

Igliaukos seniūnijoje 

įkūrimas 

Marijampolės 
savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Plėtoti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą 
Marijampolės savivaldybės Igliaukos ir Gudelių seniūnijų teritorijoje, 

didinti socialinių paslaugų įvairovę. 

Siektini rezultatai. Įgyvendinus projektą – įsteigus Igliaukos socialinės 
rizikos šeimų centrą – nuolatinė socialinė pagalba bus užtikrinta 10-12 

socialinės rizikos šeimų ir jose augantiems 32-35 vaikams iš socialinės 

rizikos šeimų, gyvenančių Igliaukos miestelyje bei Igliaukos ir Gudelių 
seniūnijos kaimuose. 

212 113,97 179 781,27 32 332,70 2009 m. 
balandžio 

mėn.  

2011 m. 
gruodžio 

mėn. 

33 mėn. 2009-01 

2. Nestacionarių 

socialinių paslaugų 

plėtra VšĮ Kazlų 
Rūdos savivaldybės 

vaikų dienos centre 

Kazlų Rūdos 

savivaldybės 

administracija 
 

Tikslas. Gerinti nestacionarių pasaugų infrastruktūrą didinant jų įvairovę 

Kazlų Rūdos savivaldybėje. 

Siektini rezultatai. Įgyvendinus Kazlų Rūdos savivaldybės vaikų dienos 
centro nestacionarių paslaugų plėtros projektą: 

 bus rekonstruota ir įrengta 126 m2 naujų patalpų skirtų krizių centrui; 

 bus įsigyti 4 kompiuterinės įrangos komplektai; 
 bus įsigyti 3 biuro baldų komplektai; 

 bus įsteigtas vienas psichologo kabinetas; 
 bus įsteigtas vienas vaikų žaidimo kambarys; 

 bus įsteigtas vienas higienos kambarys mergaitėms; 

 centro teikiamomis paslaugomis pasinaudos apie 80 asmenų per 
metus; 

 vienu metu socialines paslaugas centre galės gauti iki 40 asmenų.  

191 125,60 162 456,76 28 668,84 2008 m. 

rugsėjo 

mėn.  

2010 m. 

spalio mėn. 

26 mėn. 2009-01 

3. Viešosios įstaigos 

Vilkaviškio socialinės 
pagalbos centro 

pastato rekonstrukcija 

Vilkaviškio rajono 

savivaldybės 
administracija 

Tikslas Modernizuoti VšĮ Vilkaviškio socialinės pagalbos centro 

infrastruktūrą, tokiu būdu siekiant gerinti teikiamų nestacionarių 
socialinių paslaugų kokybę, didinti jų įvairovę ir apimtis labiausiai 

pažeidžiamoms visuomenės grupėms.  

Laukiami rezultatai: 
 tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į 

nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą – 40 asmenų (neįskaitant, 

825 679,05 701 827,03 123 852,02 2009 m. 

liepos mėn. 

2010 m. 

rugpjūčio 
mėn. 

14 mėn. 2009-01 



 

 
kad maždaug 30 asmenų kiekvieną mėnesį gaus reikalingas paslaugas, 
kreipdamiesi į paramos šeimai tarnybą). Planuojama, kad per vieną dieną 

įstaiga galės aptarnauti iki 40 asmenų, tačiau ne visoms tikslinėms 

grupėms paslaugos bus teikiamos kiekvieną dieną (pvz., laikino 
apnakvindinimo paslaugos socialinės rizikos šeimoms), todėl 

planuojamas metinis aptarnaujamų tikslinių grupių asmenų skaičius gali 

siekti iki 780 (įvertinus, kad paramos šeimai tarnyba per metus suteiks 
paslaugas apie 360 asmenų ir didžioji dalis paslaugų bus teikiamos darbo 

dienomis).  

 vietos paslaugų gavėjams – 40 vietų.  
Siekiant aukščiau nurodytų rezultatų, bus atliekami šie darbai: 

rekonstruotas pastatas – 493 kv. m.; rekonstruotas garažas – 230 kv. m.; 

sutvarkyta teritorija – 2427 kv. m.; įsigyta visa reikalinga įranga ir 
baldai. 

 

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę 
Priemonei skirta ES struktūrinė parama 

Marijampolės regionui 2007-2013 m., Eur Projektų vertė, Eur ES fondų lėšų suma, Eur Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos, Eur 

1 228 918,62 1 044 065,06 184 853,56 2 547 433,00 

______________ 

 

 

 

 


