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PANEVĖŽIO REGIONO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007-2013 METŲ SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 

PRIORITETO „VIETINĖ IR URBANISTINĖ PLĖTRA, KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS 

TURIZMO PLĖTRAI“ PRIEMONĘ VP3-1.1-VRM-04-R „SOCIALINIO BŪSTO PLĖTRA IR JO KOKYBĖS GERINIMAS“, SĄRAŠAS NR. 52  

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Pareiškėjas Projekto aprašymas Preliminari 

projekto vertė: 

1. preliminari ES 

fondų lėšų suma 

2. preliminari 

LR valstybės 

biudžeto lėšų 

suma 

3. preliminari 

pareiškėjo ir / ar 

partnerio lėšų 

suma 

Preli-

minari 

projek-to 

pradžia 

Preliminarus 

projekto 

laikotarpis 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyven-

dinančiajai 

institucijai 

terminas 

Projekto 

parengtumo 

lygis 

Išvada dėl 

administracinės 

atitikties ir 

tinkamumo 

finansuoti 

vertinimo 

1. Esamų socialinių 

būstų, esančių 

Pasvalio miesto 

daugiabučiuose 

namuose, 

atnaujinimas 

Pasvalio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

Projekto tikslas – pagerinti 

Pasvalio rajono savivaldybės 

socialinio būsto fondą, kuris 

bus nuomojamas 

nepasiturintiems asmenims 

(šeimoms), turintiems teisę į 

socialinį būstą. 

Projekto veiklos: 

socialinių būstų, esančių 

daugiabučiuose namuose 

Pasvalyje, Vyšnių g. 24 ir 

Vilties g. 6, 

modernizuojamuose pagal 

2007–2013 m. Sanglaudos 

skatinimo veiksmų 

programos 1 prioriteto 

71 422,63 Lt: 

1. 57 138,10 Lt 

2. 0 Lt 

3. 14 284,53 Lt 

2013 m. 

lapkričio 

mėn. 

2 mėn. 2013 m. 

rugpjūčio 30 

d. 

Visi privalomi 

parengiamieji 

darbai bus 

atlikti iki 

projekto 

paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiai 

institucijai 

datos. 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš esmės 

yra tinkamas 

finansuoti. 



2 

„Vietinė ir urbanistinė 

plėtra, kultūros paveldo ir 

gamtos išsaugojimas bei 

pritaikymas turizmo plėtrai“ 

įgyvendinimo 

priemonę VP3-1.1-VRM-03-

R „Daugiabučių namų 

atnaujinimas pirmiausia 

didinant jų energijos 

vartojimo efektyvumą“, 

atnaujinimas. 

Siektini rezultatai: 

1. Atnaujintų 

(modernizuotų) socialinių 

būstų skaičius - 2.  

2. Asmenų, gavusių iš 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų 

įrengtą ar atnaujintą 

(modernizuotą) socialinį 

būstą probleminėse 

teritorijose, skaičius – ne 

mažiau 2. 

2. Esamų socialinių 

būstų, esančių 

Rokiškio miesto 

Taikos g. 

daugiabučiuose 

gyvenamuosiuose 

namuose, 

atnaujinimas 

Rokiškio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

Projekto tikslas – pagerinti 

Rokiškio rajono 

savivaldybės socialinio 

būsto fondą, kuris 

nuomojamas 

nepasiturintiems asmenims 

(šeimoms), turintiems teisę į 

socialinį būstą. 

Projekto veiklos: 

socialinių būstų, esančių 

Taikos g. 5, 19, 21, 23 

daugiabučiuose namuose, 

modernizuojamuose pagal 

2007–2013 m. Sanglaudos 

skatinimo veiksmų 

programos 1 prioriteto 

„Vietinė ir urbanistinė 

117 499,36 Lt: 

1. 99 874,38 Lt 

2. 0 Lt 

3. 17 624,98 Lt 

2013 m. 

lapkričio 

mėn. 

4 mėn. 2013 m.  

rugsėjo 1 d. 

Visi privalomi 

atlikti 

parengiamieji 

darbai bus 

atlikti iki 

projekto 

paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiai 

institucijai 

datos. 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš esmės 

yra tinkamas 

finansuoti. 



3 

plėtra, kultūros paveldo ir 

gamtos išsaugojimas bei 

pritaikymas turizmo plėtrai“ 

įgyvendinimo 

priemonę VP3-1.1-VRM-03-

R „Daugiabučių namų 

atnaujinimas pirmiausia 

didinant jų energijos 

vartojimo efektyvumą“, 

atnaujinimas.  

Siektini rezultatai: 

1. Atnaujintų 

(modernizuotų) socialinių 

būstų skaičius - 13. 

2. Asmenų, gavusių iš 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų 

įrengtą ar atnaujintą 

(modernizuotą) socialinį 

būstą probleminėse 

teritorijose, skaičius - 13. 

   Iš viso : 

projektų vertė – 188 921,99 Lt 

ES fondų lėšų suma – 157 012,48  Lt 

LR valstybės biudžeto lėšų suma – 0  Lt 

pareiškėjo ir / ar partnerio lėšų suma – 31 909,51 Lt 

    

 

____________________ 


