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FINANSUOTI IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS 
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ IR VP3-1.1-VRM-03-R PRIEMONĖS „DAUGIABUČIŲ 

NAMŲ ATNAUJINIMAS PIRMIAUSIA DIDINANT JŲ ENERGIJOS VARTOJIMO 
EFEKTYVUMĄ“ REZERVINIŲ KAUNO REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠO 2007–2010 

METŲ LAIKOTARPIUI NR. VP3-1.1-VRM-03-R-21/R, PATVIRTINTO KAUNO 
REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 4 D. SPRENDIMU NR. 3, 

PAKEITIMO 
 

2010 m. birželio 29 d. Nr. 7 
Kaunas 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu      

Nr. 352 (Žin., 2008, Nr. 48-1778; 2009, Nr. 22-853; 2010, Nr. 69-3446) patvirtinto Europos 
Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų 
atrankos tvarkos aprašo 6, 8, 9 punktais, Kauno regiono plėtros tarybos 2009 m. balandžio 21 d. 
sprendimu Nr. 1 patvirtintos Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 
lėšomis finansuotinų projektinių pasiūlymų pateikimo Kauno regiono plėtros tarybai ir projektinių 
pasiūlymų apibendrinimo Kauno regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 34 punktu bei 
siekdama užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimą, Kauno regiono plėtros 
taryba  n u s p r e n d ž i a :  

1. Pakeisti Kauno regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 4 d. sprendimu Nr. 3 patvirtintą 
Kauno regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei 
pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.1-VRM-03-R priemonę „Daugiabučių namų atnaujinimas 
pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“, sąrašą 2007–2010 metų laikotarpiui          
Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-21 (toliau – Regiono projektų sąrašas) ir išdėstyti Regiono projektų sąrašą 
nauja redakcija (pridedama): 

1.1. tikslinant Regiono projektų sąrašą, pakeičiant: 
1.1.1. Jonavos rajono savivaldybės administracijos projekto „J. Ralio g. 8 namo 

modernizavimas“ bendrą vertę iš „1412038 Lt“ į „1312787,33 Lt“, ES fondų 
lėšų sumą iš „1200232 Lt“ į „1115869,23 Lt“, pareiškėjo ir partnerio lėšų sumą 
iš „211806 Lt“ į „196918,10 Lt“; 

1.1.2. Jonavos rajono savivaldybės administracijos projekto „J. Ralio g. 10 namo 
modernizavimas“ bendrą vertę iš „1908174 Lt“ į „1814698,23 Lt“, ES fondų 
lėšų sumą iš „1621948 Lt“ į „1542493,49 Lt“, pareiškėjo ir partnerio lėšų sumą 
iš „286226 Lt“ į „272204,74 Lt“; 

1.1.3. Jonavos rajono savivaldybės administracijos projekto „J. Ralio g. 12 namo 
modernizavimas“ bendrą vertę iš „1538381 Lt“ į „1409815,83 Lt“, ES fondų 



lėšų sumą iš „1307624 Lt“ į „1198343,45 Lt“, pareiškėjo ir partnerio lėšų sumą 
iš „230757 Lt“ į „211472,38 Lt“; 

1.1.4. Jonavos rajono savivaldybės administracijos projekto „Panerių g. 19 namo 
modernizavimas“ bendrą vertę iš „2130237 Lt“ į „1962900,72 Lt“,  ES fondų 
lėšų sumą iš „1810701 Lt“ į „1668465,61 Lt“, pareiškėjo ir partnerio lėšų sumą 
iš „319536 Lt“ į „294.435,11 Lt“; 

1.1.5. Jonavos rajono savivaldybės administracijos projekto „Panerių g. 21 namo 
modernizavimas“ bendrą vertę iš „2150756 Lt“ į „1908995,97 Lt“, ES fondų 
lėšų sumą iš „1828143 Lt“ į „1622646,57 Lt“, pareiškėjo ir partnerio lėšų sumą 
iš „322613 Lt“ į „286349,40 Lt“; 

1.1.6. Jonavos rajono savivaldybės administracijos projekto „Panerių g. 23 namo 
modernizavimas“ bendrą vertę iš „1502987 Lt“ į „1417967,18 Lt“, ES fondų 
lėšų sumą iš „1277539 Lt“ į „1205272,1 Lt“, pareiškėjo ir partnerio lėšų sumą 
iš „225448 Lt“ į „212695,08“; 

1.2. įrašant į Regiono projektų sąrašą pirmąjį pagal prioritetiškumą Jonavos rajono 
savivaldybės administracijos projektą „Birutės g. 4A namo modernizavimas“ iš Kauno 
regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 4 d. sprendimu Nr. 3 patvirtinto rezervinių 
Kauno regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir 
gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.1-VRM-03-R priemonę 
„Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo 
efektyvumą“, sąrašo 2007–2010 metų laikotarpiui Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-21/R 
(toliau – Rezervinių regiono projektų sąrašas).  

2. Siūlyti projektus, įtrauktus į Regiono projektų sąrašą, finansuoti iš Europos Sąjungos 
fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.  

3. Išdėstyti Rezervinių regiono projektų sąrašą nauja redakcija (pridedama).  
 
 
 
Tarybos pirmininkė            Ona Balžekienė
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