
      

 

 

 
 

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-01 PATVIRTINIMO   

 

2011 m. birželio 13 d. Nr. A1-280 

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. kovo 28 d. posėdžio protokolu Nr. D5-81, 2011 m. balandžio 8 d. posėdžio 

protokolu Nr. D5-92, 2011 m. balandžio 15 d. posėdžio protokolu Nr. D5-97, 2011 m. balandžio 19 

d. posėdžio protokolu Nr. D5-100, 2011 m. gegužės 2 d. posėdžio protokolu Nr. D5-114, 2011 m. 

gegužės 6 d. posėdžio protokolu Nr. D5-122, 2011 m. gegužės 10 d. posėdžio protokolu Nr. D5-123 

ir 2011 m. gegužės 13 d. posėdžio protokolu Nr. D5-137: 

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-01 (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. 

birţelio 13 d. įsakymu Nr. A1-280 

 

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-01 

 

Projekto Nr.1 

pavadinimas 

Akmenės rajono savivaldybės vaikų globos namų modernizavimas, 

siekiant pagerinti gyvenimo sąlygas ir paslaugų kokybę įstaigos 

gyventojams 

Pareiškėjas  Akmenės rajono savivaldybės administracija 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: rekonstruoti Akmenės rajono savivaldybės vaikų globos namus, 

kad jie atitiktų visus tokioms įstaigoms keliamus reikalavimus, priartinti 

globotinių gyvenimo sąlygas prie šeimos gyvenimo sąlygų, taikant 

šeimynų principą. 

Veiklos: rekonstrukcija, baldų ir įrangos įsigijimas. 

Rezultatai:  

1. rekonstruotas 1 pastatas, bendras rekonstruotas plotas – apie 938 m
2
 ; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos iki 48 likusių be 

tėvų globos vaikų. 

Preliminari projekto vertė  2 375 991 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

2 375 991 Lt  

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. gruodţio 20 d. – 2014 m. vasario 20 d.  

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugsėjo 19 d. 

 

     

Projekto Nr. 2 

pavadinimas 

Socialinių paslaugų plėtra psichikos negalią turintiems asmenims, 

įkuriant Burbiškio grupinio gyvenimo namus 

Pareiškėjas  Anykščių rajono savivaldybės administracija 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: plėsti socialinės globos paslaugas, siekiant uţtikrinti ilgalaikės 

ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų poreikio tenkinimą psichikos 

negalią turintiems Anykščių rajono gyventojams, įsteigiant Burbiškio 

grupinio gyvenimo namus.  

Veiklos: rekonstrukcija, baldų ir įrangos įsigijimas.  

Rezultatai:  

1. rekonstruotas 1 pastatas, bendras rekonstruotas plotas – apie 610,65 

m
2
; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 



investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos iki 15 psichikos 

negalią turinčių asmenų. 

Preliminari projekto vertė  1 857 512 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

1 857 512 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2012 m. sausio 1 d. –  2014 vasario 28 d.  

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugsėjo 19 d. 

 

 

Projekto Nr. 3 

pavadinimas 

Joniškio Švč. M. Marijos parapijos senelių globos namų ,,Santara“ 

paslaugų kokybės gerinimas 

Pareiškėjas  Joniškio Švč. M. Marijos parapijos senelių globos namai ,,Santara“ 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: uţtikrinti pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims teikiamų 

socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą bei saugią aplinką Joniškio 

Švč. M. Marijos parapijos senelių globos namuose ,,Santara”. 

Veiklos: priestato statyba, esamo pastato modernizavimas, baldų, 

įrangos bei tikslinės transporto priemonės įsigijimas.  

Rezultatai: 

1. pastatytas priestatas, bendras plotas – apie 250 m
2
, modernizuotas 

esamas pastatas, bendras plotas – apie 472,43 m
2
;  

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 35 senyvo 

amţiaus asmenys bei asmenys su negalia. 

Preliminari projekto 

vertė  

1 516 570 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

1 516 570 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. gruodţio 1 d. – 2013 m. liepos 1 d. 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugpjūčio 31 d. 

 

 

Projekto Nr. 4 

pavadinimas 

Globos namų perplanavimas ir priestato statyba Alyvų g. 1, 

Sangrūdos k., Kalvarijos sav. 

Pareiškėjas  Kalvarijos savivaldybės administracija 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: uţtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę ir saugią aplinką 

Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namuose gyvenantiems 

likusiems be tėvų globos vaikams. 

Veiklos:  seno pastato rekonstrukcija, priestato statyba, baldų, buitinės ir 



kompiuterinės įrangos įsigijimas.  

Rezultatai:  

1. dalinai rekonstruotas 1 senas pastatas, bendras plotas - apie 123,83 

m
2
, pastatytas priestatas, bendras plotas – apie 540 m

2
; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 32 likę be tėvų 

globos vaikai. 

Preliminari projekto vertė  1 430 000 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

1 430 000 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. gruodţio 19 d. – 2013 m. gruodţio 19 d 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugsėjo 19 d. 

                          

Projekto Nr. 5 

pavadinimas 

Stacionarių socialinių paslaugų optimizavimas Kauno Panemunės 

senelių namuose 

Pareiškėjas  Kauno Panemunės senelių namai 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: pagerinti stacionarios socialinių paslaugų įstaigos teikiamų 

paslaugų kokybę pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims, atliekant 

pagrindinio pastato kapitalinį remontą, pritaikant asmenims su negalia 

Veiklos: kapitalinis remontas, baldų ir įrangos įsigijimas. 

Rezultatai: 

1. atliktas patalpų kapitalinis remontas, bendras plotas – apie 2140 m
2
; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 75 pagyvenusio 

amţiaus asmenys bei suaugę asmenys su negalia. 

Preliminari projekto vertė  1 689 622 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

1 689 622 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. lapkričio 1 d. – 2012 m. gruodţio 31 d. 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugpjūčio 3 d. 

 

 

Projekto Nr. 6 

pavadinimas 

Vaikų darţelio pastato pritaikymas slaugos namams 

Pareiškėjas  Kėdainių rajono savivaldybės administracija 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: uţtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę Dotnuvos slaugos 

namų gyventojams.  

Veiklos: pastato rekonstrukcija, baldų, įrangos bei tikslinės transporto 



priemonės įsigijimas. 

Rezultatai: 

1. rekonstruotas pastatas, bendras plotas – apie 1405 m
2
; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 40 senyvo 

amţiaus ir suaugusių asmenų su negalia. 

Preliminari projekto vertė  4 748 000 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

4 748 000 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. lapkričio 1  d. – 2013 m. gruodţio 31 d. 

 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugpjūčio 3 d. 

 

Projekto Nr. 7 

pavadinimas 

Kėdainių vaikų globos namų ,,Saulutė“ remontas 

Pareiškėjas  Kėdainių rajono savivaldybės administracija 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: uţtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę Kėdainių vaikų 

globos namų ,,Saulutė“ gyventojams. 

Veiklos: pastato remontas, baldų bei įrangos įsigijimas. 

Rezultatai: 

1. suremontuotas 1 pastatas, bendras suremontuotas plotas – apie 1250 

m
2
; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 48 likę be tėvų 

globos vaikai. 

Preliminari projekto vertė  2 143 450 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

2 143 450 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. lapkričio 1 d. – 2014 m. vasario 28 d. 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugpjūčio 3 d. 

 

Projekto Nr. 8 

pavadinimas 

Gyvenamųjų ir asmens higienos patalpų įrengimas ir pritaikymas, 

teikiant ilgalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amţiaus 

asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia 

Pareiškėjas  Biudţetinė įstaiga Klaipėdos miesto globos namai 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: pagerinti globos namų gyventojų gyvenimo sąlygas, sumaţinti 

neįgaliųjų ir senyvo amţiaus asmenų atskirtį ir tuo pačiu pakelti jų 

gyvenimo kokybę.  

Veiklos: remontas, įrangos įsigijimas.  



Rezultatai:  

1. suremontuota dalis globos namų patalpų, bendras plotas – apie 82,14 

m
2
; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 82 senyvo 

amţiaus ir suaugę asmenys su negalia bei sunkia negalia. 

Preliminari projekto vertė  255 500 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

255 500 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. gruodţio 1 d. – 2012 m. birţelio 30 d. 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugpjūčio 31 d. 

 

Projekto Nr. 9 

pavadinimas 

Stacionarių socialinių paslaugų gerinimas Klaipėdos ir aplinkinių 

rajonų gyventojams 

Pareiškėjas  Viešoji įstaiga „Gyvenimo viltis“ 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: uţtikrinti kokybiškas, saugias ir prieinamas stacionarias 

socialines paslaugas Klaipėdos ir aplinkinių rajonų gyventojams – VšĮ 

„Gyvenimo viltis“ klientams. 

Veiklos: rekonstrukcija, baldų, įrangos bei tikslinės transporto 

priemonės įsigijimas 

Rezultatai: 

1. rekonstruotas objektas, bendras plotas – apie 700 m
2
;   

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 40 pagyvenusių ir 

neįgalių asmenų. 

Preliminari projekto vertė  1 985 000 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

1 985 000 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. gruodţio 31 d. – 2014 m. balandţio 30 d.  

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugsėjo 19 d. 

 

Projekto Nr. 10 

pavadinimas 

Šv. Pranciškaus onkologijos centro statyba sukuriant naujas 

socialines paslaugas vėţiu sergantiems ir jų šeimos nariams 

Pareiškėjas  Viešoji įstaiga Šv. Pranciškaus onkologijos centras 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: sukurti palankias vėţio ligų įveikos ir gyvenimo kokybės 

gerinimo sąlygas onkologinėmis ligomis sergantiems ţmonėms ir jų 

šeimos nariams, teikiant jiems dvasinės ir psichosocialinės pagalbos 

paslaugas ir prisidėti prie Lietuvos ir Vakarų Lietuvos regiono gyventojų 



fizinės ir psichinės sveikatos gerinimo. 

Veiklos: naujo pastato statyba, baldų ir įrangos (buitinės, kompiuterinės, 

organizacinės) įsigijimas. 

Rezultatai: 

1. pastatytas 1 pastatas, bendras plotas – apie 1285 m
2
; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos apie 400 

onkologinėmis ligomis sergančių ţmonių ir jų šeimos narių. 

Preliminari projekto vertė  4 500 000 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

4 500 000 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. gruodţio 31 d. –2014 m. balandţio 30 d. 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugsėjo 19 d. 

 

 

Projekto Nr. 11 

pavadinimas 

Kupiškio rajono Šv. Kazimiero vaikų globos namų infrastruktūros 

modernizavimas 

Pareiškėjas  Kupiškio rajono savivaldybės administracija 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: uţtikrinti aukštą teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir saugią 

aplinką likusiems be tėvų globos vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar 

nuolatinė globa (rūpyba) 

Veiklos: rekonstrukcija, statyba, baldų ir įrangos įsigijimas.  

Rezultatai: 

1. rekonstruotos pastato rūsio (apie 114 m
2
) ir pirmojo aukšto (apie 494 

m
2
) patalpos; naujai pastatytas II-as pastato aukštas, bendras plotas – 

apie 489 m
2
; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 32 likę be tėvų 

globos vaikai. 

Preliminari projekto vertė  2 500 010 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

2 500 010 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. lapkričio 1 d. – 2013 m. spalio 1 d. 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugpjūčio 3 d. 

 

Projekto Nr. 12 

pavadinimas 

Kapčiamiesčio parapijos senelių globos namų gyventojų gyvenimo 

sąlygų ir paslaugų kokybės gerinimas 

Pareiškėjas  Lietuvos Respublikos Vilkaviškio vyskupijos Lazdijų dekanato 



Kapčiamiesčio parapijos senelių globos namai 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: uţtikrinti pagyvenusiems asmenims aukštą teikiamų socialinių 

paslaugų kokybę ir saugią aplinką, modernizuojant esamą įstaigą. 

Veiklos: rekonstrukcija, baldų ir įrangos įsigijimas.  

Rezultatai: 

1. rekonstruotas (suremontuotas) 1 pastatas, bendras plotas – apie 568 

m
2
; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 21 senyvo 

amţiaus asmuo. 

Preliminari projekto vertė  851 819 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

851 819 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. gruodţio 1 d. – 2013 m. geguţės 31 d. 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugpjūčio 31 d. 

 

Projekto Nr. 13 

pavadinimas 

Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro Socialinės 

globos namų gyventojų gerbūvio sutvarkymas 

Pareiškėjas  Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: uţtikrinti pagyvenusiems, neįgaliesiems asmenims aukštą 

teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir saugią aplinką, modernizuojant 

esamą įstaigą. 

Veiklos: rekonstrukcija, baldų, buitinės, kompiuterinės ir kitos įrangos 

įsigijimas. 

Rezultatai:  

1. rekonstruota 1 pastato dalis (bendras plotas – apie 890 m
2
);  

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 36 senyvo 

amţiaus asmenys bei suaugę asmenys su negalia. 

Preliminari projekto vertė  2 696 500 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

2 696 500 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. gruodţio 1 d. – 2013 m. geguţės 31 d. 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugpjūčio 31 d. 

 

Projekto Nr. 14 

pavadinimas 

Socialinių paslaugų kokybės ir gyventojų gyvenimo sąlygų 

gerinimas VšĮ „Marijampolės Švento arkangelo Mykolo globos 

namuose“ 



Pareiškėjas  Viešoji įstaiga „Marijampolės Švento arkangelo Mykolo globos 

namai“ 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: gerinti socialinių paslaugų teikimą, pritaikant ir modernizuojant 

patalpas senyvo amţiaus bei neįgaliems ţmonėms, uţtikrinant 

šiuolaikinę globą, gerinant aptarnaujančio personalo darbą. 

Veiklos: rekonstrukcija, baldų įsigijimas. 

Rezultatai:  

1. rekonstruotas (suremontuotas) pastatas, bendras plotas – apie 571, 25 

m
2
; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 30 senyvo 

amţiaus asmenų. 

Preliminari projekto vertė  567 000 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

567 000 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. lapkričio 1 d. – 2012 m. birţelio 30 d. 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugpjūčio 3 d. 

 

 

Projekto Nr. 15 

pavadinimas 

Rozalimo Švč. M. Marijos Vardo parapijos Senjorų namai 

Pareiškėjas  Rozalimo Švč. M. Marijos Vardo parapija 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: sudaryti sąlygas teikti stacionarias, saugias bei savalaikes, 

kokybiškas socialines paslaugas vienišiems Pakruojo rajono senoliams. 

Veiklos: pastato griovimas bei naujo pastato statyba, baldų bei įrangos 

įsigijimas. 

Rezultatai: 

1. nugriautas neeksploatuojamas pastatas ir pastatytas 1 naujas pastatas, 

bendras plotas – apie 600 m
2
; 

3. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 20 senyvo 

amţiaus asmenų. 

Preliminari projekto vertė  2 045 900 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

2 045 900 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. gruodţio 1 d. – 2013 m. liepos 31 d. 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugpjūčio 31 d. 

 



Projekto Nr. 16 

pavadinimas 

Palangos miesto globos namų modernizavimas 

Pareiškėjas  Palangos miesto savivaldybės administracija 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: uţtikrinti pagyvenusiems asmenims ir neįgaliesiems aukštą 

teikiamų paslaugų kokybę ir saugią aplinką, modernizuojant Palangos 

miesto globos namus.  

Veiklos: rekonstrukcija, baldų bei įrangos įsigijimas.  

Rezultatai: 

1. rekonstruotas 1 pastatas, bendras rekonstruotas plotas – apie 2037,55 

m
2
; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 40 senyvo 

amţiaus ir neįgalių asmenų. 

Preliminari projekto vertė  2 976 721 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

2 976 721 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2012 m. sausio 1 d. – 2014 m. sausio 1 d.  

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugsėjo 19 d. 

 

Projekto Nr. 17 

pavadinimas 

Grupinio gyvenimo namų steigimas demencijomis ir Alzheimerio 

liga sergantiems asmenims 

Pareiškėjas  Viešoji įstaiga Integruotų sveikatos paslaugų centras 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: stacionarių socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo 

gerinimas demencijomis ir Alzheimerio liga sergantiems asmenims. 

Veiklos: statyba, baldų bei įrangos įsigijimas. 

Rezultatai: 

1. pastatytas 1 naujas pastatas, bendras plotas – apie 220 m
2
; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 10 asmenų su 

negalia. 

Preliminari projekto vertė  822 288 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

822 288 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. gruodţio 1 d. – 2013 m. lapkričio 30 d.  

 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugpjūčio 31 d. 

 

Projekto Nr. 18 

pavadinimas 

Viešosios  įstaigos ,,Vilties namai“ modernizavimas 



Pareiškėjas  Viešoji įstaiga „Vilties namai“ 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: pagerinti proto negalės suaugusių  asmenų  gyvenimo sąlygas ir 

uţtkrinti aukštą paslaugų kokybę, saugią aplinką įstaigos gyventojams, 

teikti „atokvėpio“ trumpalaikės globos paslaugas. 

Veiklos: rekonstrukcija, remontas, baldų įsigijimas. 

Rezultatai:  

1. rekonstruota apie 177,51 m
2 

bei suremontuota apie 26,69 m
2 

patalpų;  

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 25 sutrikusio 

intelekto suaugę, senyvo amţiaus asmenys, turintys vidutinę ir sunkią 

kompleksinę negalią. 

Preliminari projekto vertė  600 160 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

600 160 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. gruodţio 1 d. – 2013 m. sausio 31 d.  

 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugpjūčio 31 d. 

 

 

Projekto Nr. 19 

pavadinimas 

Jaukūs Ţemaičių Kalvarijos globos namai 

Pareiškėjas  Ţemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos namai 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: plėtoti Ţemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos namų 

materialinę bazę ir sudaryti sąlygas priimti į globos namus didesnį 

skaičių pagyvenusių ţmonių, sudaryti saugią socialinę psichologinę 

aplinką senyvo amţiaus ţmonėms, uţtikrinti globojamiems senyvo 

amţiaus ţmonėms kokybišką ir prasmingą gyvenimą.  

Veiklos: statyba, baldų ir įrangos įsigijimas. 

Rezultatai: 

1. pastatytas 1 pastatas, bendras plotas – apie 936,5 m
2
; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 30 senyvo 

amţiaus asmenų ir asmenų su negalia. 

Preliminari projekto vertė  2 980 000 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

2 980 000 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. lapkričio 1 d. – 2013 m. spalio 31 d. 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugpjūčio 3 d. 

 



Projekto Nr. 20 

pavadinimas 

Plungės parapijos senelių globos namų infrastruktūros 

modernizavimas 

Pareiškėjas  Plungės parapijos senelių globos namai 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: uţtikrinti senyvo amţiaus ir neįgaliems asmenims aukštą 

teikiamų stacionarių socialinių paslaugų kokybę Plungės prapijos 

senelių globos namuose. 

Veiklos: rekonstrukcija, baldų ir buitinės įrangos įsigijimas. 

Rezultatai: 

1. rekonstruotas 1 pastatas, bendras rekonstruotas plotas – apie 740,16 

m
2
; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 28 senyvo 

amţiaus ir neįgalūs asmenys. 

Preliminari projekto vertė  2 536 660,82 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

2 536 660,82 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. lapkričio 1 d. – 2013 m. gruodţio 31 d. 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugpjūčio 3 d. 

 

Projekto Nr. 21 

pavadinimas 

Šeduvos globos namų modernizavimas 

Pareiškėjas  Šeduvos globos namai 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: uţtikrinti pagyvenusiems asmenims ir suaugusiems asmenims 

su negalia aukštą teikiamų paslaugų kokybę ir saugią aplinką, 

modernizuojant esamą stacionarių socialinių paslaugų įstaigą – Šeduvos 

globos namus. 

Veiklos: remontas, baldų, įrangos bei tikslinės transporto priemonės 

įsigijimas.  

Rezultatai:  

1. suremontuotos globos namų patalpos, bendras suremontuotas plotas – 

apie 452 m
2
; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 58 senyvo 

amţiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia. 

Preliminari projekto vertė  822 607 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

822 607 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. lapkričio 1 d. – 2013 m. rugpjūčio 30 d. 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

2011 m. rugpjūčio 3 d. 



institucijai terminas 

 

Projekto Nr. 22 

pavadinimas 

Polekėlės globos namų modernizavimas 

Pareiškėjas  Polekėlės globos namai 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: uţtikrinti pagyvenusiems asmenims ir suaugusiems asmenims 

su negalia aukštą teikiamų paslaugų kokybę ir saugią aplinką, 

modernizuojant esamą stacionarių socialinių paslaugų įstaigą – 

Polekėlės globos namus. 

Veiklos: remontas, baldų, įrangos bei tikslinės transporto priemonės 

įsigijimas.  

Rezultatai: 

1. suremontuotos patalpos, bendras suremontuotų patalpų plotas – apie 

228 m
2
; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 33 senyvo 

amţiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia. 

Preliminari projekto vertė  455 679,80 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

455 679,80 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. lapkričio 1 d. – 2013 m. balandţio 30 d. 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugpjūčio 3 d. 

 

Projekto Nr. 23 

pavadinimas 

Rietavo parapijos senelių globos namų infrastruktūros 

modernizavimas 

Pareiškėjas  Viešoji įstaiga Rietavo parapijos senelių globos namai 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: uţtikrinti Rietavo parapijos senelių globos namuose 

pagyvenusiems asmenims teikiamų stacionarių socialinių paslaugų 

kokybę.  

Veiklos: rekonstrukcija, baldų, įrangos bei tikslinės transporto 

priemonės įsigijimas. 

Rezultatai: 

1. rekonstruotas 1 pastatas, bendras rekonstruotas plotas – apie 800 m
2
; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 36 pagyvenę 

asmenys, neįgalieji. 

Preliminari projekto vertė  1 974 000 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

1 974 000 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. gruodţio 1 d. – 2013 m. gruodţio 1 d. 

Paraiškos dėl projekto 2011 m. rugpjūčio 31 d. 



finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

 

 

Projekto Nr. 24 

pavadinimas 

Skuodo senelių globos namai - šilti ir saugūs 

Pareiškėjas  Viešoji įstaiga Skuodo globos namai 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: uţtikrinti senyvo amţiaus asmenims aukštą Skuodo senelių 

globos namuose teikiamų paslaugų kokybę ir saugią aplinką, 

modernizuojant esamą stacionarių socialinių paslaugų įstaigą. 

Veiklos: rekonstrukcija, baldų ir įrangos įsigijimas. 

Rezultatai: 

1. rekonstruotas 1 pastatas, bendras rekonstruotas plotas – apie 1238,50 

m
2
; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 40 senyvo 

amţiaus asmenų. 

Preliminari projekto vertė  3 586 808,22 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

3 586 808,22 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. lapkričio 1 d. – 2013 m. gruodţio 31 d. 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugpjūčio 3 d. 

 

Projekto Nr. 25 

pavadinimas 

VšĮ Mosėdţio parapijos globos namų infrastruktūros 

modernizavimas 

Pareiškėjas  Viešoji įstaiga Mosėdţio parapijos vaikų globos namai 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: uţtikrinti likusiems be tėvų globos vaikams aukštą teikiamų 

stacionarių socialinių paslaugų kokybę ir saugią aplinką Mosėdţio 

parapijos vaikų globos namuose.  

Veiklos: rekonstrukcija, baldų ir įrangos įsigijimas.  

Rezultatai: 

1. rekonstruotas 1 pastatas, bendras rekonstruotas plotas – apie 420 m
2
;  

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 16 likusių be tėvų 

globos vaikų. 

Preliminari projekto vertė  1 645 602 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

1 645 602 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. gruodţio 1 d. – 2014 m. vasario 28 d.  

Paraiškos dėl projekto 2011 m. rugpjūčio 31 d. 



finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

 

Projekto Nr. 26 

pavadinimas 

VšĮ Šakių vaikų globos namų modernizavimas  

Pareiškėjas  Viešoji įstaiga Šakių vaikų globos namai  

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: uţtikrinti Šakių vaikų globos namuose gyvenantiems 

globotiniams teikiamų stacionarių socialinių paslaugų kokybę.  

Veiklos: statyba, baldų, kompiuterinės ir buitinės įrangos įsigijimas. 

Rezultatai: 

1. pastatytas 1 pastatas, bendras plotas – apie 778,18 m
2
;  

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 32 be tėvų globos 

likę vaikai. 

Preliminari projekto vertė  1 852 158 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

1 852 158 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. lapkričio 1 d. – 2014 m. vasario 29 d.  

 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugpjūčio 3 d. 

 

Projekto Nr. 27 

pavadinimas 

Globos namų rekonstrukcija ir modernizavimas 

Pareiškėjas  Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: pagerinti globos namų gyventojų gyvenimo sąlygas, sumaţinti  

neįgalių asmenų atskirtį ir tuo pačiu pakelti jų gyvenimo kokybę. 

Veiklos: priestato statyba, esamo pastato remontas, baldų ir įrangos 

įsigijimas. 

Rezultatai: 

1. rekonstruotas / suremontuotas 1 pastatas (suremontuotas senas 

pastatas (apie 800 m
2
), pastatytas apie 560 m

2 
priestatas ir jungiamoji 

pastatų stiklinė dalis (apie 20 m
2
); 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 40 senyvo 

amţiaus asmenų ir asmenų su negalia. 

Preliminari projekto vertė  2 419 000 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

2 419 000 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. spalio 31 d. – 2013 m. balandţio 30 d. 

Paraiškos dėl projekto 2011 m. rugpjūčio 3 d. 



finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

 

Projekto Nr. 28 

pavadinimas 

Čiuţiakampio senelių globos namų perkėlimas į naujai statomą 

pastatą 

Pareiškėjas  Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: uţtikrinti Čiuţiakampio senelių globos namuose 

pagyvenusiems asmenims teikiamų paslaugų kokybę ir saugią aplinką, 

perkeliant socialinių paslaugų įstaigą į naujai statomą pastatą. 

Veiklos: statyba, baldų ir įrangos įsigijimas. 

Rezultatai: 

1. pastatytas 1 pastatas, bendras plotas – apie 1050 m
2
; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 30 senyvo 

amţiaus asmenų ir asmenų su negalia. 

Preliminari projekto vertė  3 092 000 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

3 092 000 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. lapkričio 1 d. – 2013 m. lapkričio 29 d. 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugpjūčio 3d. 

 

 

Projekto Nr. 29 

pavadinimas 

Stacionarių socialinių paslaugų plėtra Šiaulių mieste, įrengiant 

naujas Šiaulių miesto savivaldybės globos namų patalpas 

Pareiškėjas  Šiaulių miesto savivaldybės administracija 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: uţtikrinti pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims aukštą 

teikiamų paslaugų kokybę ir saugią aplinką, plėtojant stacionarių 

socialinių paslaugų infrastruktūrą Šiauliuose. 

Veiklos: naujo pastato statyba, baldų, įrangos bei tikslinės transporto 

priemonės įsigijimas.  

Rezultatai: 

1. pastatytas 1 naujas pastatas, bendras plotas – apie 950 m
2
; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 40 senyvo 

amţiaus asmenų bei asmenų su negalia. 

Preliminari projekto vertė  3 346 600 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

3 346 600 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. lapkričio 1 d. – 2013 m. spalio 31 d.  

Paraiškos dėl projekto 2011 m. rugpjūčio 31 d. 



finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

 

Projekto Nr. 30 

pavadinimas 

Saugumo bei geresnių gyvenimo sąlygų uţtikrinimas globotiniams 

Pajūrio vaikų globos namuose 

Pareiškėjas  Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namai 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: uţtikrinti saugią aplinką ir geresnes gyvenimo sąlygas Pajūrio 

vaikų globos namuose. 

Veiklos: remontas, baldų ir įrangos įsigijimas.  

Rezultatai: 

1. suremontuotas 1 pastatas, bendras plotas – apie 956,06 m
2
. 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos iki 30 vaikų. 

Preliminari projekto vertė  1 465 223,70 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

1 465 223,70 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. lapkričio 1 d. – 2012 m. gruodţio 31 d.  

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugpjūčio 3 d. 

 

Projekto Nr. 31 

pavadinimas 

Kaltinėnų parapijos senelių globos namų pastato rekonstrukcija 

Pareiškėjas  Kaltinėnų parapijos senelių globos namai 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: įgyvendinti veikiančios stacionarias socialines paslaugas 

teikiančios įstaigos antrą infrastruktūros modernizavimo etapą,  

pagerinant gyvenimo sąlygas ir teikiamų paslaugų kokybę 

pagyvenusiems asmenims ir  neįgaliesiems.  

Veiklos: pastato rekonstrukcija bei įrangos įsigijimas. 

Rezultatai:  

1. rekonstruotas pastatas, bendras plotas – apie 400 m
2
; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 36 senyvo 

amţiaus ir neįgalūs asmenys. 

Preliminari projekto vertė  702 000 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

702 000 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. lapkričio 1 d. – 2012 m. lapkričio 1 d.  

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugpjūčio 3 d. 



 

Projekto Nr. 32 

pavadinimas 

Kvėdarnos parapijos senelių globos namų infrastruktūros 

modernizavimas 

Pareiškėjas  Kvėdarnos parapijos senelių globos namai 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: stacionarių socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo 

gerinimas Šilalės rajono gyventojams. 

Veiklos: remontas, baldų ir tikslinės transporto priemonės įsigijimas. 

Rezultatai: 

1. suremontuotas 1 pastatas, bendras suremontuotas plotas – apie 180 

m
2
; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 15 pagyvenusių 

asmenų bei neįgaliųjų. 

Preliminari projekto vertė  441 000 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

441 000 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. gruodţio 1 d. – 2013 m. geguţės 31 d.  

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugpjūčio 31 d. 

 

Projekto Nr. 33 

pavadinimas 

Šilutės senelių globos namų modernizavimas 

Pareiškėjas  Šilutės rajono savivaldybės administracija 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: uţtikrinti aukštą teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir saugią 

aplinką senyvo amţiaus asmenims, modernizuojant Šilutės senelių 

globos namus. 

Veiklos: remontas, baldų ir įrangos įsigijimas.  

Rezultatai: 

1. dalinai suremontuotas 1 pastatas (bendras suremontuotas plotas - apie 

700 m
2
);  

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 42 senyvo 

amţiaus asmenys. 

Preliminari projekto vertė  860 000 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

860 000 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. gruodţio 19 d. – 2013 m. gruodţio 1 d. 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugsėjo 19 d. 

 



 

Projekto Nr. 34 

pavadinimas 

Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, modernizuojant Lauksargių 

globos namus 

Pareiškėjas  Tauragės rajono savivaldybės biudţetinė įstaiga Lauksargių globos 

namai 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: uţtikrinti Lauksargių senelių globos namuose pagyvenusiems ir 

neįgaliems asmenims teikiamų stacionarių socialinių paslaugų kokybę. 

Veiklos : kapitalinis remontas, baldų ir įrangos įsigijimas.   

Rezultatai: 

1. kapitaliai suremontuota apie 1200 m
2 

patalpų; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 50 pagyvenusių 

asmenų bei neįgaliųjų. 

Preliminari projekto vertė  2 761 000 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

2 761 000 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. lapkričio 1 d. – 2013 m. lapkričio 1 d. 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugpjūčio 3 d. 

 

Projekto Nr. 35 

pavadinimas 

Ţelvos parapijos katalikiškų senelių namų, Dariaus ir Girėno g. 3, 

Ţelvos miestelyje, rekonstravimas 

Pareiškėjas  Ukmergės rajono Ţelvos parapijos katalikiški senelių namai 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: uţtikrinti pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims aukštą 

teikiamų paslaugų kokybę ir saugią aplinką bei pagerinti personalo 

darbo sąlygas. 

Veiklos: rekonstrukcija, baldų ir įrangos įsigijimas. 

Rezultatai: 

1. rekonstruotas pastatas, bendras rekonstruotas plotas – apie 520 m
2
; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 24 senyvo 

amţiaus ir neįgalūs asmenys. 

Preliminari projekto vertė  1 496 500 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

1 496 500 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. lapkričio 31 d. – 2014 m. sausio 31 d. 

 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugpjūčio 31 d. 

 



Projekto Nr. 36 

pavadinimas 

Varėnos specializuotų socialinės globos ir slaugos namų seniems ir 

neįgaliems ţmonėms steigimas 

Pareiškėjas  Varėnos rajono savivaldybės administracija 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: uţtikrinti aukštą teikiamų stacionarių socialinių paslaugų 

kokybę ir saugią aplinką socialinių paslaugų įstaigoje. 

Veiklos: rekonstrukcija, baldų ir įrangos įsigijimas. 

Rezultatai: 

1. Rekonstruotas pastatas, bendras plotas – apie 885,58 m
2
.  

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 35 senyvo 

amţiaus asmenys ir asmenys su negalia. 

Preliminari projekto vertė  2 952 184 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

2 952 184 Lt i 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. lapkričio 1 d. – 2013 m. balandţio 30 d.  

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugpjūčio 3 d. 

 

 

 

Projekto Nr. 37 

pavadinimas 

Globos namų vaikams ir jaunimui, turintiems negalią, 

modernizavimas 

Pareiškėjas  Biudţetinė įstaiga Vilniaus miesto Vaikų ir jaunimo pensionas 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: rekonstruoti pensiono pastato patalpas ir pritaikyti jas proto ir 

kompleksinę negalią turinčių asmenų socialiniams poreikiams, taip 

sudarant sąlygas gerinti neįgalių asmenų gyvenimo kokybę Vilniaus 

mieste. 

Veiklos: rekonstrukcija, baldų bei įrangos įsigijimas.  

Rezultatai: 

1. rekonstruotas 1 pastatas, bendras rekonstruotas plotas – apie 2192 m
2
; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 72 neįgalūs 

asmenys (vaikai ir jaunimas, turintys proto ir kompleksinę negalią). 

Preliminari projekto vertė  3 467 750 Lt  

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

3 467 750 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. gruodţio 20 d. – 2013 m. birţelio 20 d. 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugsėjo 19 d. 

 



Projekto nr. 38 

pavadinimas 

Biudţetinės įstaigos pensiono ,,Vilties namai“ grupiniai gyvenimo 

namai 

Pareiškėjas  Biudţetinė įstaiga pensionas ,,Vilties namai“ 

Projekto tikslas, 

pagrindinės veiklos ir 

siektini rezultatai 

Tikslas: išplėsti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų 

infrastruktūrą Vilniaus mieste, įkuriant pensiono „Vilties namai“ 

padalinį – Grupinio gyvenimo namus asmenims, turintiems proto ir 

kompleksinę negalią. 

Veiklos: statyba, baldų ir įrangos įsigijimas. 

Rezultatai: 

1. pastatytas 1 pastatas, bendras  plotas – apie 300 m
2
; 

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos 

investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 10 suaugusių 

asmenų, turinčių proto ir kompleksinę negalią. 

Preliminari projekto vertė  1 115 890 Lt 

Preliminari projekto 

finansavimo lėšų suma 

1 115 890 Lt 

Planuojama projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradţia ir preliminari 

pabaiga   

2011 m. gruodţio 20 d. – 2013 m. birţelio 20 d. 

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2011 m. rugsėjo 19 d. 

 

 

___________________________________________ 

 


