
Informacinė lentelė 

 apie projekto parengtumui keliamus reikalavimus pagal 2014-2020 m. 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto įgyvendinimo 

priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 

 
(Ši lentelė pildoma kaip paraiškos priedas kiekvienam projektui individualiai) 

Eil. 

Nr. 

Nustatyto reikalavimo 

detalizavimas 

 

(Pildo pareiškėjas) 

1. Projekto parengtumas atitinka Projektų finansavimo sąlygų aprašo 22.4 punktą 

„Pareiškėjai turi užtikrinti, kad projektuose planuojama savivaldybių socialinio būsto 

fondo plėtra būtų tiesiogiai susieta su projektų rengimo metu savivaldybėse 

sudarytuose asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašuose 

esančių ir ilgiausiai socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų ir šeimų poreikiais 

(pvz., savivaldybė planuoja naujai įrengti 20 socialinių būstų. Projekto rengimo metu 

savivaldybės sudarytame asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, 

sąraše tarp pirmųjų 20-ties ilgiausiai socialinio būsto laukiančių asmenų (šeimų) yra 

3 neįgalūs asmenys. Tokiu atveju, 3 iš projekte numatytų finansuoti būstų turi būti 

visiškai pritaikyti minėtų 3 neįgalių asmenų poreikiams): 

1.1 Bendras savivaldybės numatomų 

sutvarkyti būstų skaičius, 

įgyvendinant priemonę Nr. 

08.1.2-CPVA-R-408 

„Socialinio būsto fondo plėtra“  

350 vnt. 

1.2 Šiuo projektu numatomų 

sutvarkyti socialinių būstų 

skaičius (pildoma, jei planuojama 

teikti ne vieną projektą) 

100 vnt. 

1.3 Neįgaliesiems numatomų 

pritaikyti būstų skaičius (jei 

taikoma) 

3 vnt. 

 

Nurodykite kiek socialinių būstų iš 1.1 papunktyje 

nurodyto būstų skaičiaus numatoma pritaikyti 

neįgaliesiems ir kiek tokių būstų bus pritaikoma 

įgyvendinant teikiamą projektą (tuo atveju, jei 

planuojama teikti ne vieną projektą).  

Pvz. jei pagal 1.1 papunktį savivaldybė neįgaliesiems 

planuoja pritaikyti tris socialinius būstus, o teikiamu 

projektu pritaikys vieną būstą, tai reikėtų žymėti: 

3 vnt. (iš kurių teikiamu projektu neįgaliesiems bus 

pritaikytas 1  socialinis būstas) 

2. Projekto parengtumas atitinka Projektų finansavimo sąlygų aprašo 24 punktą 
„Projektai turi prisidėti prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo: projekto 

lėšomis finansuojamo socialinio būsto gyventojams turi būti užtikrinta galimybė 

naudotis viešuoju transportu“: 



2.1 Kokiu atstumu nuo paramos 

lėšomis finansuojamo naujai 

kuriamo (įsigyjamo, statomo, 

rekonstruojamo, remontuojamo) 

socialinio būsto yra artimiausia 

viešojo transporto stotis ar stotelė 

(autobusų, troleibusų, traukinių ir 

pan.) matuojant spinduliu? 

 

Nurodykite, kas yra arčiausiai naujai kuriamo socialinio 

būsto: 

 stotis 

 stotelė 

 

Pažymėkite atstumą: 

 iki 300 m. 

 iki 500 m. 

 iki 1000 m. ir daugiau* 

 

* pažymėjus paskutinį atsakymą, trumpai aprašykite 

kaip bus užtikrinta galimybė priemonės lėšomis 

sutvarkyto socialinio būsto gyventojams naudotis 

viešosiomis paslaugomis (vaikų darželiu, mokykla, 

poliklinika ir pan.) ir /ar pasiekti darbo vietą  

2.2 Aprašykite koks transportas ir 

kaip dažnai sustoja artimiausioje 

stotelėje (remiantis patvirtintais 

maršrutais, grafikais ar pateikiant 

nuorodas į viešai prieinamus 

viešojo transporto tvarkaraščių 

tinklapius) (Jei artimiausia yra 

miesto stotis – šis punktas 

nepildomas)  

Vadovaujantis viešai prieinamu viešojo transporto 

tvarkaraščiu, artimiausioje Vydūno stotelėje sustoja 31, 

45 ir 92 maršruto autobusai kas 10 min. piko metu ir kas 

20 min. ne piko metu. 

2.3 Jei paraiškos teikimo metu stotelė 

ar stotis neįrengta, kada 

numatoma ją įrengti, kokiu 

atstumu nuo paramos lėšomis 

finansuojamo naujai kuriamo 

(įsigyjamo, statomo, 

rekonstruojamo, remontuojamo) 

socialinio būsto. Ar yra parengti 

viešojo transporto susisiekimo 

komunikacijų infrastruktūros 

vystymo planai ar kiti 

dokumentai?  

 

Šio punkto nuostatos netaikomos. 

 

Trumpai aprašykite situaciją.  

Jei vietovėje, kurioje planuojama įsigyti/ naujai įrengti 

socialinį būstą yra parengtas viešojo transporto 

susisiekimo komunikacijų infrastruktūros vystymo 

planas ar kitas dokumentas, pateikite savivaldybės 

įgalioto asmens išrašą (pažymą) apie numatomą viešojo 

transporto susisiekimo komunikacijų plėtrą toje 

vietovėje. Minėtame išraše (pažymoje) turi būti 

pateikiama informacija, išdėstyta šios lentelės 2.1 ir 2.2 

punktuose 

 


