
 
 

 

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 

 

2015 m. gruodžio 16 d.   Nr. 51/8S-28 

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 „Dėl Marijampolės regiono 

projektų, finansuojamų pagal VP3-2.4-SADM-01-R priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų 

infrastruktūros plėtra“, 2011–2013 m. laikotarpio sąrašo patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija 

(pridedama). 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas 
 

 

 



 PATVIRTINTA 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 

2010 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. TS-18  

(Marijampolės regiono plėtros tarybos  

2015 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 51/8S-28 redakcija) 

 

 

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 sąrašas Nr. 42 

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

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

Priemonė „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ 

Eil 
Nr 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto 
pareiškėjas 

Projekto tikslai,  pagrindinės veiklos, siektini rezultatai Preliminarus projekto biudžetas Numato-
ma 

projekto 

veiklų 
įgyvendi-

nimo 

pradžia 

Projekto 
trukmė 

mėn. 

Paraiškos 
pateikimo 

įgyvendi-

nančiajai 
instituci- 

jai terminas 

Bendra projekto 

vertė, Eur 

ES fondų lėšų 

suma, Eur 

Valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 
finansavimo) 

lėšos, Eur 

 Pareiškėjo ir 

 partnerio (-ių) 

 lėšos, Eur 

1. Kalvarijos Dienos 

globos namų 

plėtra 

Kalvarijos 

savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Išplėtoti nestacionarias dienos socialinės globos paslaugas. 

Pagrindinės veiklos. 

 Techninio projekto ir techninio projekto ekspertizės atlikimas; 

 Rekonstrukcijos darbų techninės priežiūros atlikimas; 

 Techninio projekto vykdymo priežiūra; 

 Rekonstrukcijos darbų vykdymas; 

 Įrangos įsigijimas. 

Siektini rezultatai. Siekiama renovuoti pastatą, įsigyti buitinės, 

kompiuterinės technikos, baldų ir kitą reikiamą įrangą, kurių pagalba 

bus galima teikti kokybiškas paslaugas, atitinkančias higienos 

normas. Socialinių darbuotojų kolektyvas pasipildys naujais 

kvalifikuotais specialistais, turinčiais reikiamų specifinių įgūdžių 

kasdieniniame darbe. 

Renovavus 1 pastatą, bus įsteigti Dienos globos namai, teikiantys 

nestacionarias bendrąsias Sociokultūrines paslaugas bei specialiąsias 

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, Dienos socialinės globos 

paslaugas pagyvenusiems asmenims ir suaugusiems asmenims su 

negalia, 30 vietų paslaugų gavėjams. Per metus paslaugas gaus 60 

žmonių. Įkurtos 7 darbo vietos. 

347 535,34 290 959,14 0,00 56 576,20 2010 m. 

spalio 

mėn. 

28 

mėn. 

2010-09-30 

2. Mišrių socialinių 

paslaugų teikimo 

infrastruktūros 

sukūrimas Šakių 

rajono 

savivaldybės 

VšĮ „Vilties 

žiedas“ 

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; 

807 509,68 686 383,23 121 126,45 0,00 2011 m. 

sausio 

mėn. 

40 

mėn. 

2010-09-30 



 

 
Plokščių, 

Gelgaudiškio ir 

Kriūkų 

seniūnijose 

 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. 

3. Socialinės rizikos 

šeimų paramos 

centro Liudvinavo 

seniūnijoje 

įkūrimas 

Marijampolės 

savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Plėtoti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą 

Marijampolės savivaldybės Liudvinavo seniūnijos teritorijoje, didinti 

socialinių paslaugų įvairovę. 

Pagrindinės veiklos. 

• Statybos techninės priežiūros atlikimas; 

• Pastato paprastojo remonto darbų atlikimas; 

• Baldų ir įrangos įsigijimas; 

 • Tikslinės transporto priemonės įsigijimas. 

Siektini rezultatai. 

 Įgyvendinus projektą – įsteigus 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 gyvenvietėje bei aplinkiniuose kaimuose. 

 Asmenys, pasinaudoję paslaugomis per vienerių metų laikotarpį – 

29 šeimos, 108 vaikai. 

 Naujos darbo vietos – bus įsteigta 4-5 darbo vietos. 

 Vietos paslaugų gavėjams (t.y. kiek vienu metu asmenų gali gauti 

paslaugas) iki 40. 

 Pastatyti, rekonstruoti objektai ar objektai, kuriuose atnaujinta 

įranga 1 vnt. 

235 302,48 200 007,10 0,00 35 295,38 2010 m. 

lapkričio 

mėn. 

46 

mėn. 

2010-09-30 

4. Nestacionarių 

socialinių 

paslaugų plėtra 

VšĮ Kazlų Rūdos 

socialinės 

paramos centre 

VšĮ Kazlų 

Rūdos 

socialinės 

paramos 

centras 

Tikslas. Gerinti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą 

didinant jų įvairovę Kazlų Rūdos savivaldybėje. 

Pagrindinės veiklos. 

 Techninio projekto rengimas. 

 Techninio projekto ekspertizė. 

 Rekonstravimo darbų atlikimas. 

 Rekonstravimo darbų techninės priežiūros atlikimas. 

 Įstaigos materialinės bazės stiprinimas. 

 Einamojo remonto darbų atlikimas. 

Siektini rezultatai.  

 Pastatyti, rekonstruoti objektai ar objektai, kuriuose atnaujinta 

įranga – 1 objektas. 

 Bus įsigytas 1 baldų komplektas. 

 Bus įsigytas 1 buitinės technikos komplektas. 

 Bus atliktas vidaus patalpų einamasis remontas. 

 Naujomis centro teikiamomis paslaugomis pasinaudos apie 80 

asmenų per metus. 

 Vienu metu rekonstruotose socialinės paramos centro patalpose 

184 489,26 156 815,85 0,00 27 673,41 2011 m. 

balandžio 

mėn. 

34 

mėn. 

2010-09-30 



paslaugas galės gauti iki 40 asmenų. 

 Įkurtos 8 naujos darbo vietos. 

5.  Nestacionarių 

socialinių  

paslaugų plėtra 

Vilkaviškio 

rajono 

savivaldybėje 

Vilkaviškio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Tikslas. Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra, 

siekiant didinti jų įvairovę Vilkaviškio rajono savivaldybėje. 

Pagrindinės veiklos. 

 Techninės dokumentacijos parengimas. 

 Statybos remonto darbai. 

 Technologinių priemonių, įrangos, baldų įsigijimas 

Siektini rezultatai. 

 Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į 

nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą – 550; 

 Naujos darbo vietos – 3; 

 Vietos (paslaugų gavėjams) – iki 40; 

 Pastatyti, rekonstruoti objektai ar objektai, kuriuose atnaujinta 

įranga – 1. 

197 816,54 168 144,07 0,00 29 672,47 2012 m. 

birželio 

mėn. 

12 

mėn.  

2012-02-01 

 

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 Valstybės biudžeto (bendrojo 

finansavimo) lėšos, Eur 

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos, 

Eur 

1 772 653,30 1 502 309,39 121 126,45 149 217,46 2 547 433,00 
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