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Projektinių pasiūlymų pateikimo
Utenos regiono plėtros tarybai ir
projektinių pasiūlymų apibendrinimo
Utenos regiono plėtros tarybos
sekretoriate tvarkos
3 priedas
PATVIRTINTA
Utenos regiono plėtros tarybos
2010 m. kovo 30 d. sprendimu Nr.153-9
(koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2010 m. birželio 1 d. sprendimu Nr.153- 14;
Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. 51/7S-34;
Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 51/7S-73;
Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. gruodžio 6 d. sprendimu Nr. 51/7S-86;
Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. 51/7S- 64;
Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. 51/7S-83
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2013 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 51/7S-44)
Utenos regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto
„Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę
„NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ sąrašas 2011-2013 m. laikotarpiui
Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-92
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Bendra
projekto
vertė

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR
Pareiškėjo
lėšų suma
valstybės
ir
biudžeto
partnerių
(bendrojo
lėšų suma

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai

2
finansav.)
lėšų suma

1.

Eil.
Nr.

2.

Nestacionarių socialinių
paslaugų infrastruktūros
gerinimas Ignalinos rajone

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Ignalinos
709 035,01
mokykla –
darželis
„Šaltinėlis“,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

602 679,76

terminas
106 355,25

2011- 01 –
2011- 12

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas – Gerinti socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą.
Siektini rezultatai:
Rezultato rodiklis: Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos - 15
Veiklos:
- Patalpų remontas (300 kv.m.),
Vietos (paslaugų gavėjams) - 15
- Įrangos, baldų įsigijimas (13 ir10 vnt.),
Produkto rodiklis: objektai, kuriuose atnaujinta įranga - 2
- Transporto priemonės įsigijimas (1vnt.).
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto veiklų
Bendra
ES fondų
LR
Pareiškėjo
Kitų
teikėjas
įgyvendinimo
projekto
lėšų suma
valstybės
ir partnerių
finansavi
pradžia ir
vertė
biudžeto
lėšų suma
mo
pabaiga
(bendrojo
šaltinių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
Nestacionarių socialinių
Anykščių
Anykščių
1 424 349,74 1 210 697,25
213 652,49
2010 m.
paslaugų plėtra,
rajono
rajono
gegužės mėn.
modernizuojant Anykščių
savivaldybės
savivaldybės
–
rajono socialinių paslaugų
administracijos administraci2012 m.
centrą
direktorius
ja,
gegužės mėn.
savivaldybės
biudžetinė

12

2010-09-20

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

25

iki
2010-09-30

įstaiga
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas – Plėsti ir vystyti nestacionarias socialines paslaugas,
kaip alternatyvą piniginei socialinei paramai bei stacionarioms
socialinėms paslaugoms
Veiklos:
- Pastato rekonstrukcija, pritaikant nestacionarių socialinių
paslaugų teikimui (plotas 208,71 m2 )
- Bendro naudojimo baldų, įrangos, inventoriaus įsigijimas
(20 vnt.)
- specialaus transporto priemonės įsigijimas (1 vnt.).

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Įgyvendinus projektą bus išplėstos Centro teikiamos socialinės paslaugos:
 Rekonstruotas 1 objektas - 208,71 m2 pastatas, adresu Šaltupio g. 11, Anykščiai ir pritaikytas
nestacionarių socialinių paslaugų teikimui.
 Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į nestacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtrą – 160 socialinės rizikos šeimų asmenų ir 20 suaugusių asmenų su negalia.
 Naujos darbo vietos – 2.
 Iš viso vienu metu gali gauti socialines paslaugas įstaigoje - vietos (paslaugų gavėjams) – 35.

3
Eil.
Nr.

3.

Eil.
Nr.

4.

Dienos centras socialinės
rizikos šeimoms ir jų
vaikams

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Utenos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Utenos
961 306,08
rajono
savivaldybės
administracija,
Savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
817 110,17
144 195,91

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2011-03-01 –
2012-02-28

12

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2010 m.
rugsėjo
30 d.

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas – mažinti šeimų, kurioms skirtos socialinės paslaugos,
Projekto įgyvendinimo sėkmė bus matuojama šiais stebėsenos rezultatų rodikliai:
socialinę atskirtį, teikiant kompleksinę (psichologinę,
1. Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į nestacionarių socialinių paslaugų
pedagoginę, socialinę) pagalbą socialinės rizikos šeimoms ir jų
infrastruktūros plėtrą- 70 suaugusių asmenų ir 112 vaikų per metus.
vaikams, stengiantis grąžinti suaugusius šeimų narius į darbo
2. Naujos darbo vietos- 3 vnt.
rinką bei didinti savivaldybės atsakomybę, teikiant paslaugas
3. Vietos (paslaugų gavėjams) – iki 30 vietų kiekviename padalinyje.
vaikams.
4. Pastatyti, rekonstruoti objektai ar objektai, kuriuose atnaujinta įranga- 1 vnt.
Veiklos:
- Dienos centro pastato rekonstravimas ir kapitalinis
remontas (rekonstruotas vieno pastato 438 kv. m.
plotas),
- Dienos centro įrengimas (įrengta 1 skalbykla, 1
virtuvėlė,4 užimtumo kambariai, sutvarkyti 2 san.
mazgai),
- Tikslinės transporto priemonės įsigijimas (įsigyta 1
tikslinė transporto priemonė),
- Statinio projekto rengimas ir ekspertizė (parengtas 1
statinio projektas ir 1 statinio ekspertizė)
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
Kitų
teikėjas
įgyvendinimo
mėn.
įgyvendinan
projekto
lėšų suma
biudžeto
ir partnerių
finansavim
pradžia ir
čiajai
vertė
(bendrojo
lėšų suma
o šaltinių
pabaiga
institucijai
finansav.)
lėšų suma
terminas
lėšų suma
Zarasų socialinių paslaugų
Zarasų rajono
Viešoji
1 072
911 900,93
160 923,7
2010-12 –
13
2010 m.
centro laikinų gyvenimo
savivaldybės
įstaiga
824,63
2011-12
rugsėjo
namų įkūrimas
administracijos Zarasų
30 d.

4
direktorius

Eil.
Nr.

5.

rajono
socialinių
paslaugų
centras

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas – Plėtojant centro socialines paslaugas suteikti visapusę
- socialinės rizikos asmenų, gaunančių tiesioginės naudos iš laikino apgyvendinimo namų paslaugos,
pagalbą socialinės rizikos asmenims.
skaičius siektų 140;
- plėtojant Zarasų socialinio paslaugų centro siūlomas paslaugas kuriamų laikinų namų paslaugomis vienu
Veiklos:
- Laikinų gyvenimo namų Zarasų socialinių paslaugų
metu galėtų naudotis 40 žmonių;
centre statinio techninio projekto rengimas ir ekspertizė
- sukuriama viena darbo vieta;
(parengtas 1 statinio projektas ir atlikta statinio
- socialinės rizikos šeimų poreikių tenkinimui bus rekonstruojamas vienas pastatas.
ekspertizė),
- Laikinų gyvenimo namų Zarasų socialinių paslaugų
centre rekonstravimas ir kapitalinis remontas
(rekonstruotas vieno pastato 800 kv. m. plotas):
- gyvenamieji butai;
- bendro naudojimo virtuvės;
- socialinio darbuotojo kabinetas;
- 2 vaikų žaidimo kambariai;
- 2 užimtumo patalpos;
- sporto salė;
- 2 dušai;
- 2 tualetai vyrams (pritaikytas neįgaliems);
- 2 tualetai moterims (pritaikytas neįgaliems);
- rūsys.
- Laikinų gyvenimo namų Zarasų socialinių paslaugų
centre įrengimas:
- 2 šaldytuvai;
- 2 elektros plytos;
- Sporto įranga (krepšinio lankai, sportiniai
suolai, treniruokliai).
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo Kitų
teikėjas
įgyvendinimo
mėn.
įgyvendinan
projekto
lėšų suma
biudžeto
ir
finansavimo
pradžia ir
čiajai
vertė
(bendrojo
partnerių
šaltinių lėšų
pabaiga
institucijai
finansav.)
lėšų suma suma
terminas
lėšų suma
Zarasų socialinių paslaugų
Zarasų rajono
Viešoji
223 609,85 190 068,37
33 541,48
2010-12 –
12
2010 m.
centro padalinio Dusetose
savivaldybės
įstaiga
2011-11
rugsėjo
įkūrimas
administracijos Zarasų
30 d.
direktorius
rajono

5
socialinių
paslaugų
centras.
Savivaldybės
biudžetinė
įstaiga
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas – Suteikti visapusę pagalbą socialinės rizikos šeimoms.
Veiklos:
- Statinio techninio projekto rengimas ir ekspertizė
(parengtas 1 statinio projektas ir atlikta statinio
ekspertizė).
- Pastato rekonstravimas ir kapitalinis remontas
(rekonstruotas vieno pastato 523 kv. m. plotas):
- socialinio darbuotojo kabinetas;
- socialinio pedagogo kabinetas;
- prevencinių programų užsiėmimų kambarys;
- pamokų ruošos kambariai;
- poilsio kambarys;
- kompiuterių klasė;
- valgomasis;
- tualetai;
- dušai;
- skalbykla;
- saviveiklos ir bendravimo salė.

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
- socialinės rizikos asmenų, gaunančių tiesioginės naudos iš socialinių paslaugų centro padalinio veiklos,
skaičius siektų 110;
- sukurtomis paslaugomis vienu metu galėtų naudotis 40 žmonių;
- rekonstruojamas vienas pastatas.

Bendra lėšų suma pagal priemonę, Lt (su PVM)
ES fondų lėšų suma
LR valstybės
Pareiškėjo ir
biudžeto (bendrojo
partnerių lėšų suma
finansav.) lėšų suma

Iš viso

4 391 125,31

3 732 456,48

* Sąrašas sudarytas perkėlus sutaupytas I etapo ES lėšas į II etapą

658 668,83

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma

ES struktūrinė parama, skirta Utenos regionui, Lt:
2007-2010 m.
2011-2013 m.
iš viso

3 388 286

3 388 285

6 776 571

