
 „ SOCIALINIŲ BŪ

Prioritetas 
 
Priemonė 
 
Fondas 

Projekto Nr. 
Agentūra 
Projekto tikslas 

Projekto vertė 

Projekto „Socialinių bū
didėjančio socialinio būsto laukian
tenkinimas Švenčionių rajono savivaldyb

 
Šiuo projektu siekiama prisid

galimybėmis tenkinti socialinio b
pasirinkimo projekte analizę
dalies spręsti pirkimo būdu 
neįgaliajam (įsigyjant vonios suolel
įrengiami susiejant su šiuo metu esan
išsinuomoti, sąrašuose esanč ų
poreikiais. 

Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos analiz
projekto alternatyvos įgyvendinimui yra b

 
Projekto siekiamas rezultatas 

tenkinti socialiai pažeidžiam
reikalavimus, užtikrinti įstatymais 
rajono savivaldybėje. 

 
Tikimasi, kad įgyvendinus projekt

socialinio būsto fondas bei socialinio b
grupėms. 
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8 prioritetas „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su 
skurdu“ 
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Europos regioninės plėtros fondas
www.esinvesticijos.lt  
Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-01-0013 

Centrinė projektų valdymo agentūra
Padidinti Švenčionių rajono savivaldyb
fondą, siekiant išplėsti galimybes apsir
asmenims ir šeimoms, turintiems teis
nuomą. 
296 159,12 Eur 
 

ų būstų įsigijimas Švenčionių rajono savivaldybė
ūsto laukiančių asmenų skaičius ir nepakankamas socialinio b
ų rajono savivaldybėje. 

iuo projektu siekiama prisidėti prie Savivaldybės problemos, susijusios su nepakankamomis 
mis tenkinti socialinio būsto poreikį, sprendimo. Atlikus optimalios alternatyvos 

pasirinkimo projekte analizę pasirinkta alternatyva, kuria planuojama esam
sti pirkimo būdu įsigyjant 11 vnt. socialinių būstų, 1 socialin

sigyjant vonios suolelį su atlošu), taip gyventojams užtikrinant, kad b
rengiami susiejant su šiuo metu esančių asmenų ir šeimų, turinčių

rašuose esančių ir ilgiausiai socialinio būsto nuomos laukian

Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos analizės duomenimis pasirinktos geriausios 
įgyvendinimui yra būtinas ES lėšų investavimas. 

rojekto siekiamas rezultatas – įsigyti 11 vnt. socialinių būstų, kurie bus skirti pirmiausia 
tenkinti socialiai pažeidžiamų asmenų poreikius, suteikti gyvenam

įstatymais įtvirtintos viešosios paslaugos apimties 

įgyvendinus projektą, bus padidintas Švenčionių
sto fondas bei socialinio būsto prieinamumas pažeidžiamiausioms gyventoj

 informacija apie projektą: http://svencionys.lt/lit/Placiau/10291
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ūra 
 rajono savivaldybės socialinio būsto 

sti galimybes apsirūpinti būstu 
asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto 

 rajono savivaldybėje“ įgyvendinimą lėmė 
ius ir nepakankamas socialinio būsto poreikio 

roblemos, susijusios su nepakankamomis 
, sprendimo. Atlikus optimalios alternatyvos 

 pasirinkta alternatyva, kuria planuojama esamą problemą bent iš 
ū ų, 1 socialinį būstą pritaikant 

 su atlošu), taip gyventojams užtikrinant, kad būstai bus 
ų čių teisę į paramą būstui 

sto nuomos laukiančių asmenų ir šeimų 

s duomenimis pasirinktos geriausios 

ū ų, kurie bus skirti pirmiausia 
 poreikius, suteikti gyvenamą būstą, atitinkantį 

tvirtintos viešosios paslaugos apimties plėtrą Švenčionių 

čionių rajono savivaldybės 
sto prieinamumas pažeidžiamiausioms gyventojų 

http://svencionys.lt/lit/Placiau/10291  


