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PATVIRTINTA 

Didvyžių socialinės globos namų 

Direktoriaus  

2020 m. lapkričio 12  d. įsakymo Nr. V-106 

3 priedas 

 

  

NEKILNOJAMOJO TURTO ŽEMĖS SKLYPŲ PIRKIMO 

EKONOMINIS IR SOCIALINIS PAGRINDIMAS 

  

I.BENDROJI DALIS 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymo 

Nr. A1-83„Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų 

neįgaliesiems 2014–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ patvirtintame plane siekiama 2014–

2020 m. laikotarpiu numatyti nuoseklius ir koordinuotus veiksmus, skatinančius perėjimo iš 

institucinės socialinės globos prie paslaugų bendruomenėje teikimo. Viena iš pertvarkos nuostatų 

yra ta, kad  vadovaujamasi Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 

A1-46 patvirtintų Socialinės globos normų aprašo 4 priedas V sritis. Aplinka ir būstas 16.7. Naujai 

nuo 2015 metų asmenims su negalia (išskyrus asmenis su sunkia negalia) steigiami tik grupinio 

gyvenimo namai.   

 

                                               II. TIKSLAI IR JŲ PASIEKIMO BŪDAI 

Prioritetinis tikslas – socialinės globos kokybės gerinimas, sudarant galimybę gyventi 

bendruomenėje ir gauti joje specializuotą pagalbą, atitinkančią individualius asmens poreikius bei 

skatinant paslaugos gavėjų savarankiškumą, dalyvavimą bendruomenėje bei socialinę įtrauktį. Kiti 

tikslai: siekti sudaryti sąlygas neįgaliems suaugusiems asmenims, jų šeimoms (globėjams, 

rūpintojams) gauti individualias jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas; skatinti 

visuomenės vertybinių nuostatų kaitą, formuojant teigiamą visuomenės požiūrį į sistemos pertvarką, 

ir užtikrinti vykdomų procesų viešumą. Perėjimas prie bendruomeninių paslaugų, įsteigiant 

suaugusių asmenų su negalia grupinio gyvenimo namus išplės Didvyžių socialinės globos namų 

teikiamų socialinių paslaugų sistemą, teikiant ne tik ilgalaikės socialinės globos paslaugas, bet ir 

gyvenimo grupiniuose namuose paslaugas. Pažymėtina, kad rajone nėra panašias socialines 

paslaugas teikiančių kitų įstaigų arba šių įstaigų teikiamų paslaugų apimtys yra nepakankamos 

atsižvelgiant į esamus Didvyžių socialinės globos namų poreikius, todėl yra būtina papildomai 

įsigyti nekilnojamąjį turtą namą grupinio gyvenimo namų steigimui. Taikyti kitų priemonių 

(subsidijos, pašalpos ir kt.) užtikrinant paslaugų teikimą grupinio gyvenimo namuose asmenims su 

negalia nesant reikiamos infrastruktūros nėra galimybių. 

Siekiant sudaryti sąlygas neįgaliems suaugusiems asmenims, jų šeimoms (globėjams, 

rūpintojams) gauti individualias jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas; skatinti 

visuomenės vertybinių nuostatų kaitą, formuojant teigiamą visuomenės požiūrį į sistemos pertvarką, 

ir užtikrinti vykdomų procesų viešumą, efektyvesnis gyvenamųjų patalpų įsigijimo būdas – 

gyvenamojo namo su žemės sklypu pirkimas. Siekiant tikslų, kaip viena iš alternatyvų numatytas 

gyvenamosios paskirties namo su žemės sklypu Pakruojo rajone pirkimas.  Nekilnojamas turtas bus 

naudojamas Didvyžių socialinės globos namų nuostatuose numatytai veiklai vykdyti, pereinant nuo 

institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų viešųjų paslaugų neįgaliesiems ir šiuo tikslu 

įsteigiant grupinio gyvenimo namus. 

Įgyvendinus projektą bus įkurti grupinio gyvenimo namai asmenims su proto negalia ar 

psichiniais sutrikimais bendruomenėje, taip sudarant jiems gyvenamąją aplinką, kuo artimesnę 

šeimos aplinkai, kiek galima ilgiau išlaikyti/atstatyti šių neįgalių asmenų socialiniai bei 

savarankiško gyvenimo įgūdžiai, galimybės dalyvauti bendruomenės gyvenime 

Grupinio gyvenimo namai bendradarbiaus su bendruomenėje esančiomis įstaigomis (dienos 

centrais, bendruomenės centrais, dienos socialinės globos centrais ir kt.)  ir sudarys galimybes  

asmenims  naudotis  šių įstaigų teikiamomis paslaugomis. Taip pat grupinio gyvenimo namuose 

asmenys,  pagal galimybes, galės naudotis saugiomis bendruomenės rekreacijos zonomis, sporto 
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aikštelėmis ir pan. 

Socialinės globos namai asmenis (išskyrus slaugomus) apgyvendintų ne socialinės globos 

namų teritorijoje – gyvenamajame name (viename kambaryje ne daugiau kaip 2 asmenius). 

Didvyžių socialinės globos namų gyventojams būtų užtikrinta galimybė gauti specializuotą pagalbą, 

atitinkančią asmens poreikius. Žmogus su negalia galėtų gyventi jam pritaikytoje saugioje 

aplinkoje, nevaržančioje savarankiškumo, būtų sudarytos sąlygos ne tik neįgaliesiems, bet ir jų 

globėjams, šeimos nariams geriau integruotis į visuomenės gyvenimą. Globos namų gyventojams 

iki 10 asmenų, atsirastų galimybė gyventi bendruomenėje. 
              

III. PIRKIMO BŪDAS IR KRITERIJAI 

Gyvenamosios patalpos turi būti perkamos vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų 

nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl 

Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus 

įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. 

nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo arba nuomos ar 

teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. Pagal šio 

tvarkos aprašą, kai nekilnojamieji daiktai perkami, nuomojami ar įsigyjamos teisės į šiuos daiktus 

tam tikroje konkrečioje vietoje ir nėra kitų pirkimo alternatyvų, pirkimas atliekamas neskelbiamų 

derybų būdu. Pirkimo komisija, priimdama sprendimą dėl gyvenamųjų patalpų ir žemės sklypo, 

reikalingų socialinės globos neįgaliems suaugusiems asmenims, pirkimo, turi vadovautis šiais 

kriterijais: 

1. turtas turi būti inventorizuotas ir teisiškai įregistruotas Nekilnojamojo turto registre; 
2. pirkimo kaina palyginama su nekilnojamųjų daiktų rinkos kainų analogais ir nustatoma 

derybų būdu, siekiant ekonomiškai naudingiausio rezultato. 

 

IV. BAIGIAMOJI DALIS 

Ekonominis ir socialinis pagrindimas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais:  
1. Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos 

daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 

d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba 

nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų 

nekilnojamųjų daiktų pirkimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“; 

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. Nr. V-133 

įsakymu Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės 

globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo. 

3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras 2006 m. balandžio 5 d. 

įsakymu Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“; 

4. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų 2006 m. sausio 19 d įstatymu Nr. X-493; 

5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu 

Nr. 807  „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su 

skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: 

investicijos į infrastruktūrą“ šioje projekto sutartyje nurodytam projektui įgyvendinti yra skirtos 

Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos (toliau – projektui skirtos finansavimo lėšos, bei į 2020-10-07 Bendruomeninių 

apgyvendinimo paslaugų  asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Vilkaviškio rajono 

savivaldybėje“, projekto kodas Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-13-0001, sutartimi.  
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