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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-03-R „DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMAS 

PIRMIAUSIA DIDINANT JŲ ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ“, 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 

Prelimina-rus 

projek-to 

laikotarpis 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyven-

dinančiajai 

institucijai 

terminas 

Projekto 

parengtumo 

lygis 

Išvada dėl 

administracinės 

atitikties ir 

tinkamumo 

finansuoti 

vertinimo 

1. Daugiabučio 

gyvenamojo namo 

Vilties g. 6, 

Pasvalyje 

atnaujinimas, 

didinant jo 

energijos 

vartojimo 

efektyvumą 

Pasvalio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas –  atnaujinti 

daugiabutį namą, pirmiausia 

didinant jo energijos 

vartojimo efektyvumą 

lemiančias savybes, 

centrinėje Pasvalio miesto 

dalyje. 

Projekto veiklos: 

Daugiabučio namo 

modernizavimas. 

Siektini rezultatai: 

1. Asmenys, kurių būsto 

sąlygos pagerintos 

renovuojant daugiabučius 

namus  iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų 

probleminėse teritorijose, – 

94. 

2. Atnaujintų daugiabučių 

1 449 312,22 Lt: 

1. 1 159 449,78 Lt 

2. 0 Lt 

3. 289 862,44 Lt 

2011m. 

liepos 

mėn. 

24 mėn. 2011 m. 

gegužės 9 d. 

2010 m. 

gegužės mėn. 

atliktas 

daugiabučio 

namo Vilties g. 

6, Pasvalyje,  

energinis 

auditas – 

investicijų 

projektas. 

Visi kiti 

privalomi atlikti 

darbai bus 

atlikti iki 

paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiai 

institucijai 

datos. 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš esmės 

yra tinkamas 

finansuoti. 



namų skaičius – 1 vnt. 

2. Daugiabučio 

gyvenamojo namo 

Taikos g. 23, 

Pasvalyje 

atnaujinimas, 

didinant jo 

energijos 

vartojimo 

efektyvumą 

Pasvalio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas –  atnaujinti 

daugiabutį namą, pirmiausia 

didinant jo energijos 

vartojimo efektyvumą 

lemiančias savybes, 

centrinėje Pasvalio miesto 

dalyje. 

Projekto veiklos: 

Daugiabučio namo 

modernizavimas. 

Siektini rezultatai: 

1. Asmenys, kurių būsto 

sąlygos pagerintos 

renovuojant daugiabučius 

namus  iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų 

probleminėse teritorijose, – 

80. 

2. Atnaujintų daugiabučių 

namų skaičius – 1 vnt. 

1 449 417,45 Lt: 

1. 1 159 533,96 Lt 

2. 0 Lt 

3. 289 883,49 Lt 

2011m. 

liepos 

mėn. 

24 mėn. 2011 m. 

gegužės 9 d. 

2010 m. 

gegužės 12 d. 

atliktas 

daugiabučio 

namo Taikos g. 

23, Pasvalyje,  

energinis 

auditas  – 

investicinis 

projektas. 

Visi kiti 

privalomi atlikti 

darbai bus 

atlikti iki 

paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiai 

institucijai 

datos. 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš esmės 

yra tinkamas 

finansuoti. 

3. Daugiabučio 

gyvenamojo namo 

Biržų g. 72 A, 

Pasvalyje 

atnaujinimas, 

didinant jo 

energijos 

vartojimo 

efektyvumą 

Pasvalio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas –  atnaujinti 

daugiabutį namą, pirmiausia 

didinant jo energijos 

vartojimo efektyvumą 

lemiančias savybes, 

centrinėje Pasvalio miesto 

dalyje. 

Projekto veiklos: 

Daugiabučio namo 

modernizavimas. 

Siektini rezultatai: 

1. Asmenys, kurių būsto 

sąlygos pagerintos 

renovuojant daugiabučius 

namus  iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų 

probleminėse teritorijose, – 

35. 

2. Atnaujintų daugiabučių 

namų skaičius – 1 vnt. 

575 205,49 Lt: 

1. 460 164,38 Lt 

2. 0 Lt 

3. 115 041,11 Lt 

2011m. 

liepos 

mėn. 

24 mėn. 2011 m. 

gegužės 9 d. 

2010 m. 

gegužės mėn. 

atliktas 

daugiabučio 

namo Biržų g. 

72 A, Pasvalyje, 

energinis 

auditas – 

investicijų 

projektas. 

Visi kiti 

privalomi atlikti 

darbai bus 

atlikti iki 

paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiai 

institucijai 

datos. 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš esmės 

yra tinkamas 

finansuoti. 

4. Daugiabučio 

namo , esančio 

Vyšnių g. 12, 

Pasvalio 

rajono 

savivaldybės 

Projekto tikslas –  atnaujinti 

daugiabutį namą, pirmiausia 

didinant jo energijos 

1 027 937,87 Lt: 

1. 829 205,20 Lt 

2. 0 Lt 

2012m. 

gegužės 

mėn. 

20 mėn. 2011 m. 

gruodžio 28 d. 

Iki paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiai 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 



Pasvalyje 

atnaujinimas 

(modernizavimas) 

administracija vartojimo efektyvumą 

lemiančias savybes, 

centrinėje Pasvalio miesto 

dalyje. 

Projekto veiklos: 

Daugiabučio namo 

modernizavimas. 

Siektini rezultatai: 

1. Asmenys, kurių būsto 

sąlygos pagerintos 

renovuojant daugiabutį namą  

iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų 

probleminėse teritorijose, – 

50. 

2. Atnaujintų daugiabučių 

namų skaičius – 1 vnt. 

3. 198 732,67 Lt institucijai datos 

bus atliktas 

daugiabučio 

namo Vyšnių g. 

12, Pasvalyje 

energinis 

auditas – 

investicinis 

projektas bei 

visi kiti 

privalomi atlikti 

darbai. 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš esmės 

yra tinkamas 

finansuoti. 

5. Rokiškio miesto 

Taikos g. 1, 1A, 

1B, 7, 9, 11 

daugiabučių namų 

atnaujinimas, 

didinant jų 

energijos 

vartojimo 

efektyvumą 

Rokiškio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas – prisidėti 

prie Rokiškio mieste esančių 

daugiabučių namų 

atnaujinimo, pirmiausia 

didinant jų energijos 

vartojimo efektyvumą 

lemiančias savybes.   

Projekto veiklos: 

6 daugiabučių namų 

modernizavimas. 

Siektini rezultatai: 

1. Asmenys, kurių būsto 

sąlygos pagerintos 

renovuojant daugiabučius 

namus  iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų 

probleminėse teritorijose, – 

iki 390. 

2. Atnaujintų daugiabučių 

namų skaičius – 6 vnt. 

10 455 382,12 Lt: 

1. 8 887 074,80 Lt 

2. 0 Lt 

3. 1 568 307,32 Lt 

2012 m. 

gegužės 

mėn. 

30 mėn. 2012 m. 

vasario 29 d. 

Parengti 

energiniai 

auditai. 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. 

   Iš viso : 

projektų vertė – 14 957 255,15 Lt. 

ES fondų lėšų suma – 12 495 428,12 Lt. 

LR valstybės biudžeto lėšų suma – 0 Lt. 

pareiškėjo ir/ar partnerio lėšų suma – 2 461 827,03 Lt. 

    

______________________ 


