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Vadovaudamasi Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 
lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352 (Žin., 2008, Nr. 48-1778), ir 
atsižvelgdama į Telšių apskrities savivaldybių institucijų pateiktus projektinius pasiūlymus pagal 
priemonę VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, Telšių 
regiono plėtros taryba  n u s p r e n d ž i a:  

1. Patvirtinti Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 
lėšomis finansuotinų 2007-2010 metų Telšių regiono projektų sąrašą Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-81 
(pridedama).  

2. Patvirtinti Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 
lėšomis finansuotinų 2007-2010 metų Telšių regiono rezervinių projektų sąrašą Nr. VP3-3.4-
ŪM-04-R-81R (pridedama). 

3. Pakeitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 
352 „Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 
finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ punktus, susijusius su 
Regiono projektų sąrašų sudarymo skaidymu į du laikotarpius: 2007-2010 ir 2011-2013 metus, 
teikti vieną paraišką abiem projekto „Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos renovacija“ 
etapams įgyvendinti. 

 
 

 
Tarybos pirmininko pavaduotojas                                                        Antanas Černeckis 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOTINŲ 2007-2010 

METŲ TELŠIŲ REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-81 
 
 

Veiksmų programa Sanglaudos skatinimo  
Prioritetas Aplinka ir darnus vystymasis  
Uždavinys Energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo didinimas 
Priemonė Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu 

 
Preliminari projekto vertė ir finansavimo šaltiniai 
 

Eil
Nr 

Projekto 
pavadinimas 
 

Pareiškėjas 
 

Projekto aprašymas* 

ES fondų 
lėšos, lt 

Valstybės 
biudžeto 
(bendrojo 
finansavimo) 
lėšos, lt 

Pareiškėjo 
ir 
partnerio 
(-ių) lėšos, 
lt 

Kiti 
lėšų 
šaltini
ai, lt 

Iš viso, lt 

Numato 
ma  
projekto 
veiklų 
įgyvendi
nimo 
pradžia  
 

Prelimina 
ri projekto 
veiklų 
įgyvendini
mo 
trukmė, 
mėn. 

Paraiškos 
dėl 
projekto 
finansavi
mo 
pateikimo 
įgyvendi 
nančiajai 
institucijai 
terminas 

Kita 
infor
maci 
ja 
 

1. „Ventos“ 
vidurinės 
mokyklos 
renovacija 

Mažeikių 
rajono 
savivaldybės 
administraci
ja 

Teikiamas projektas numato 
Ventos“ vidurinės mokyklos 
pastato (Pavenčių g. 15, 
Mažeikiai) rekonstrukciją, kurios 
metu bus atliekami pastato 
išorinių atitvarų rekonstravimo 
darbai, pagerinant jų šilumines 
charakteristikas, bei pastato 

2364964,00 417347,00 – – 2782311,00 2009-04 
 

20 mėn. 2009-02  

Projektinių pasiūlymų pateikimo  
Telšių regiono plėtros tarybai ir  
projektinių pasiūlymų apibendrinimo 
Telšių regiono plėtros tarybos sekretoriate  
tvarkos  
3 priedas 
 
PATVIRTINTA 
Telšių regiono plėtros tarybos                                                                                      
2008 m. lapkričio 10 d. sprendimu Nr. P.25-20 
 



energetikos sistemų 
rekonstravimo darbai. Bus 
padidintas energetikos vartojimo 
efektyvumas ir sumažintas 
neigiamas jos poveikis aplinkai. 
Siektini rezultatai – energijos 
taupymo požiūriu atnaujintas 1 
viešosios paskirties pastatas ir 
sutaupyta 0,7548 GWh 
energijos. 

2. Žemaitės 
dramos teatro, 
kultūros centro 
ir             
K.Praniauskaitė
s viešosios 
bibliotekos 
pastato 
rekonstravimas, 
siekiant 
padidinti 
energijos 
vartojimo 
efektyvumą 

Telšių 
rajono 
savivaldybės 
administraci
ja 

Teikiamo projekto tikslas – 
sumažinti Žemaitės dramos 
teatro, kultūros centro ir K. 
Praniauskaitės viešosios 
bibliotekos pastato (Respublikos 
g. 18, Telšiai) energetinių 
resursų naudojimą. Minėtas 
tikslas bus pasiektas įgyvendinus 
uždavinį – atnaujinus pastatą, 
siekiant padidinti energijos 
sunaudojimo efektyvumą. 
Siektini rezultatai – energijos 
taupymo požiūriu atnaujintas 1 
viešosios paskirties pastatas ir 
sutaupyta 0,1152 GWh 
energijos. 

3270075,00 577072,00 – – 3847147,00 2008-01 
 

21 mėn. 2009-02  

3. ,,Rietavo 
savivaldybės 
pastato 
Oginskių g. 10, 
Rietave, 
renovavimas“ 

Rietavo 
savivaldybės 
administraci
ja 

Projekto tikslas – Rietavo 
savivaldybės pastate (Oginskių 
g. 10, Rietave) sumažinti 
suvartojamos energijos 
sąnaudas. Projektas skirtas 
rekonstruoti pastato išorines 
atitvaras ir rekonstruoti pastato 
energetinę sistemą. 
Siektini rezultatai – energijos 
taupymo požiūriu atnaujintas 1 
viešosios paskirties pastatas ir 
sutaupyta 0,0521 GWh 
energijos. 
 

851898,00 150335,00 – – 1002233,00 2009-04 
 

20 mėn. 2009 -03  

4. ,,Rietavo 
savivaldybės 
Viešosios 

Rietavo 
savivaldybės 
administraci

Projekto tikslas – Rietavo 
savivaldybės viešosios 
bibliotekos pastate (Plungės g. 

170000,00 30000,00 – – 200000,00 2009-04 
 

20 mėn. 2009 -03  



bibliotekos 
pastato Plungės 
g. 19, Rietave, 
renovavimas“ 

ja 19, Rietave) sumažinti 
suvartojamos energijos 
sąnaudas. Projektas skirtas 
rekonstruoti pastato išorines 
atitvaras ir rekonstruoti pastato 
energetinę sistemą. 
Siektini rezultatai – energijos 
taupymo požiūriu atnaujintas 1 
viešosios paskirties pastatas ir 
sutaupyta  0,0281 GWh 
energijos. 

5. Lopšelio-
darželio 
„Vyturėlis“ 
remontas ir 
renovacija, 
pagerinant 
pastato 
energetines 
charakteristikas 

Plungės 
rajono 
savivaldybės 
administraci
ja 

Projektu siekiama renovuoti 
lopšelį – darželį „Vyturėlis“ 
(Birutės g. 22B, Plungė) 
pagerinant visuomeninės 
paskirties pastato energetines 
charakteristikas. 
Siektini rezultatai – energijos 
taupymo požiūriu atnaujintas 1 
viešosios paskirties pastatas ir 
sutaupyta 0,1826 GWh 
energijos. 

2099500,00 172900,00 197600,00 – 2470000,00 2009-05 
 

36 mėn. 2009 -03  

6. Mažeikių 
Merkelio 
Račkausko 
gimnazijos 
renovacija  
(I etapas) 

Mažeikių 
rajono 
savivaldybės 
administraci
ja 

Mažeikių Merkelio Račkausko 
gimnazijos (Laisvės g. 10, 
Mažeikiai) pastatų – sporto salės 
pastato ir mokomųjų dirbtuvių 
pastato išorinių atitvarų 
rekonstravimas (I etapas), kurio 
metu bus padidintas energetikos 
vartojimo efektyvumas ir 
sumažintas neigiamas jos 
poveikis aplinkai. 
Siektini rezultatai – energijos 
taupymo požiūriu atnaujinti 2 
viešosios paskirties pastatai ir 
sutaupyta 0,1625 GWh 
energijos. 

945986,00 166939,00 – – 1112925,00 2010-01 
 

11 mėn. 2009-07  

   Iš viso: 9702423,00 1514593,00 197600,00 – 11414616,00 x x x  
* Nurodomas pagrindinis tikslas ir siektini rezultatai. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOTINŲ 2007-2010 
METŲ TELŠIŲ REGIONO REZERVINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-81R 

 
 

Veiksmų programa Sanglaudos skatinimo  
Prioritetas Aplinka ir darnus vystymasis  
Uždavinys Energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo didinimas 
Priemonė Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu 

 
Preliminari projekto vertė ir finansavimo šaltiniai 
 

Eil
Nr 

Projekto 
pavadinimas 
 

Pareiškėjas 
 

Projekto aprašymas* 

ES fondų 
lėšos, lt 

Valstybės 
biudžeto 
(bendrojo 
finansavimo) 
lėšos, lt 

Pareiškėjo 
ir 
partnerio 
(-ių) lėšos, 
lt 

Kiti lėšų 
šaltiniai, 
lt 

Iš viso, lt 

Numato 
ma  
projekto 
veiklų 
įgyvendi
nimo 
pradžia  
 

Prelimina 
ri projekto 
veiklų 
įgyvendini
mo 
trukmė, 
mėn. 

Paraiškos 
dėl 
projekto 
finansavi
mo 
pateikimo 
įgyvendi 
nančiajai 
institucijai 
terminas 

Kita 
infor
maci 
ja 
 

1. Mažeikių 
Merkelio 
Račkausko 
gimnazijos 
renovacija  
(II etapas) 

Mažeikių 
rajono 
savivaldybės 
administraci
ja 

Mažeikių Merkelio Račkausko 
gimnazijos (Laisvės g. 10, 
Mažeikiai) rekonstrukcijos II 
etapo metu bus atliekami pastatų 
energetikos sistemų 
rekonstravimo darbai ir 
mokyklos korpuso išorinių 
atitvarų rekonstravimo darbai, 
pagerinant jų šilumines 

1418979,00 250408,00 – – 1669387,00 2010-12 
 

13 mėn. 2009-07  

Projektinių pasiūlymų pateikimo  
Telšių regiono plėtros tarybai ir  
projektinių pasiūlymų apibendrinimo 
Telšių regiono plėtros tarybos sekretoriate 
 tvarkos  
3 priedas 
 
PATVIRTINTA 
Telšių regiono plėtros tarybos                                                                                      
2008 m. lapkričio 10 d. sprendimu Nr.P.25-20  
 



charakteristikas.  
Siektini rezultatai – energijos 
taupymo požiūriu atnaujintas 1 
viešosios paskirties pastatas ir 
sutaupyta 0,1625 GWh 
energijos. 

   Iš viso: 1418979,00 250408,00 x x 1669387,00 x x x  
* Nurodomas pagrindinis tikslas ir siektini rezultatai. 
 
 


