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1. Priemonės aprašymas 

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. 

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti bendruomenėje teikiamų 

socialinių paslaugų dalį pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų“ 

įgyvendinimo.  

1.3. Remiamos veiklos: socialinių paslaugų infrastruktūros (pavyzdžiui, savarankiško arba 

grupinio gyvenimo namų, apsaugoto būsto, specializuotų slaugos ir globos namų, bendruomeninių 

vaikų globos namų, dienos centrų, socialinės reabilitacijos įstaigų), reikalingos neįgaliųjų, turinčių 

proto ir (ar) psichinę negalią, ir likusių be tėvų globos vaikų socialinės globos namų pertvarkos 

procesui įgyvendinti, kūrimas ir plėtra. 

1.4. Galimi pareiškėjai: 

1.4.1. savivaldybių administracijos;  

1.4.2. biudžetinės įstaigos; 

1.4.3. viešosios įstaigos; 

1.4.4. asociacijos; 

1.4.5. religinės bendruomenės ar bendrijos; 

1.4.6. labdaros ir paramos fondai. 

1.5. Galimi partneriai: 

1.5.1. savivaldybių administracijos;  

1.5.2. biudžetinės įstaigos; 

1.5.3. viešosios įstaigos; 

1.5.4. asociacijos; 

1.5.5. religinės bendruomenės ar bendrijos; 

1.5.6. labdaros ir paramos fondai 

 

2. Priemonės finansavimo forma 

Negrąžinamoji subsidija 

 

3. Projektų atrankos būdas 

Valstybės projektų planavimas 

 

4. Atsakinga institucija 

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų ES ir kitos tarptautinės finansinės 

paramos finansuojamų programų priemonių 

Papildomi reikalavimai nėra taikomi  

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Stebėsenos 

rodiklio 
Stebėsenos rodiklio pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Tarpinė 

reikšmė  

Galutinė 

reikšmė 



kodas 2018 m. 

gruodžio 31 d. 

2023 m. 

gruodžio 31 d. 

R.S.356 „Neįgalių asmenų, gaunančių 

paslaugas bendruomenėje, dalis nuo 

visų neįgaliųjų, gaunančių socialines 

paslaugas“ 

Procentas  0 80 

R.S.357 „Globojamų (rūpinamų) vaikų, 

gaunančių socialinės globos 

paslaugas bendruomenėje, dalis nuo 

visų globojamų (rūpinamų) vaikų“ 

Procentas  0 73 

P.S.361 „Investicijas gavę socialinių 

paslaugų infrastruktūros objektai“ 
Skaičius  0 74 

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai 

(eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas 
Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

ES 

struktūrinių 

fondų lėšos – 

iki 

 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos – iki 

Projektų vykdytojų lėšos 

Iš viso – 

ne mažiau 

kaip 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios 

lėšos 

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų 

26 707 355 5 364 411 0 0 0 0 0 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

5 991 784 406 024 0 0 0 0 0 

3. Iš viso 

32 699 139 5 770 435 0 0 0 0 0 

 


