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SPRENDIMAS 
DĖL VP3-3.4-ŪM-04-R PRIEMONĖS „VIEŠOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ 

RENOVAVIMAS REGIONINIU LYGIU“ KAUNO REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠO  
2007–2013 METŲ LAIKOTARPIUI NR. VP3-3.4-ŪM-04-R-21, PATVIRTINTO KAUNO 

REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2009 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMU NR. 3, 
PAKEITIMO, SIŪLYMO PROJEKTUS FINANSUOTI IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ 

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ IR VP3-3.4-ŪM-04-R 
PRIEMONĖS „VIEŠOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ RENOVAVIMAS REGIONINIU 
LYGIU“ REZERVINIŲ KAUNO REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠO 2007–2013 METŲ 
LAIKOTARPIUI NR. VP3-3.4-ŪM-04-R-21/R, PATVIRTINTO KAUNO REGIONO 
PLĖTROS TARYBOS 2009 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMU NR. 3, PAKEITIMO 

 
2010 m. birželio 29 d. Nr. 9 

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. birželio 16 d. sprendimu Nr. 3 patvirtintą 
Kauno regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios 
paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, sąrašą 2007–2013 metų laikotarpiui         
Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-21 (toliau – Regiono projektų sąrašas) ir išdėstyti Regiono projektų sąrašą 
nauja redakcija (pridedama): 

1.1. tikslinant Regiono projektų sąrašą, pakeičiant: 
1.1.1. Birštono savivaldybės administracijos projekto „Birštono vaikų lopšelio-darželio 

„Vyturėlis“ rekonstravimas-renovavimas“ bendrą vertę iš „3347196 Lt“ į 
„2098078 Lt“, ES fondų lėšų sumą iš „2076714 Lt“ į „1783366,3 Lt“, LR 
valstybės biudžeto lėšų sumą „502079 Lt“ į „314711,7 Lt“, išbraukiant 
pareiškėjo / partnerio (-ių) lėšų sumą „768403 Lt“;  

1.1.2. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos projekto 
„Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos filialo 
"Berželis" pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų rekonstravimas“ 
bendrą vertę iš „641095 Lt“ į „600855 Lt“,  ES fondų lėšų sumą iš „544931 Lt“ 
į „510726,75 Lt“, LR valstybės biudžeto lėšų sumą „96164 Lt“ į „90128,25 
Lt“; 

1.1.3. viešosios įstaigos Kauno Dainavos poliklinikos projekto „Kauno Dainavos 
poliklinikos rekonstravimas (energetinio ūkio renovavimas)“ bendrą vertę iš 



„2781674 Lt“ į „1822151 Lt“, ES fondų lėšų sumą iš „2364423 Lt“ į 
„1548828,35 Lt“, LR valstybės biudžeto lėšų sumą „417251 Lt“ į „273322,65 
Lt“; 

1.1.4. Birštono savivaldybės administracijos projekto „Birštono meno mokyklos 
pastato rekonstravimo I-as etapas“ pavadinimą į „Birštono meno mokyklos 
pastato rekonstravimas“, projekto siektinus rezultatus iš „renovuotas pastato 
stogas; apšiltintas meno mokyklos pastatas“ į „sienų, stogo modernizavimas su 
apšiltinimu, langų keitimas, grindų šiltinimas, vėdinimo sistemos įrengimas“, 
numatomą projekto pradžią iš „2010 m. kovo mėn.“ į „2011 m. kovo mėn.“, 
bendrą projekto vertę iš „716074 Lt“ į „1039930 Lt“, ES fondų lėšų sumą iš 
„608663 Lt“ į „883940,5 Lt“, LR valstybės biudžeto lėšų sumą „107411 Lt“ į 
„155989,5 Lt“; 

1.2. įrašant į Regiono projektų sąrašą pirmąjį pagal prioritetiškumą Kauno Petrašiūnų 
vidurinės mokyklos projektą „Kauno Petrašiūnų vidurinės mokyklos pastato ir 
inžinerinių sistemų rekonstravimas“ iš Kauno regiono plėtros tarybos 2009 m. birželio 
16 d. sprendimu Nr. 3 patvirtinto rezervinių Kauno regiono projektų, finansuojamų 
pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka 
ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų 
renovavimas regioniniu lygiu“, sąrašo 2007–2013 metų laikotarpiui         
Nr. VP3-3.4-ŪM-04-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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