
Klaipėdos regiono plėtros tarybos

2010 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 6.1-59-(18.4)

(pakeistas 2011 m. balandžio 29 d.sprendimu Nr. 51/3S-14,

2011 m. gruodžio 14 d.sprendimu Nr. 51/3S-73,

2012 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. 51/3S-36,

2012 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr.51/3S-63,

2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr.51/3S-71,

2013 m. vasario 11 d. sprendimu Nr.51/3S-10,

2013 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. 51/3S-33

2014 m. birželio  19   d. sprendimu Nr. 51/3S-

2014 m. gruodžio   19    d. sprendimu Nr. 51/3S-34

KLAIPĖDOS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS 2011-2013 M. LAIKOTARPIUI Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-32

`

Bendra projekto 

vertė, Lt.

ES fondų lėšų suma, 

Lt.

Valstybės 

biudžeto lėšų 

suma, Lt.

Kitų finansavimo šaltinių 

lėšų suma, Lt.

1

Daugiabučio 

namo Gedimino 

g. 5, Skuodo 

mieste, 

atnaujinimas

Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius

Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga

Projekto tikslas – atnaujinti daugiabutį namą Gedimino g. 5, Skuodo mieste, 

pirmiausia didinant jo energijos vartojimo efektyvumą lemiančias savybes. 

Projekto uždavinys - modernizuoti daugiabutį namą Gedimino g. 5, Skuodo 

mieste. Projekto veiklos - techninės dokumentacijos rengimas; daugiabučio namo 

atnaujinimas. Rezultato stebėsenos rodiklis: asmenys, kurių būsto sąlygos 

pagerintos renovuojant daugiabučius namus iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų probleminėje teritorijoje – 17 asmenų. Produkto stebėsenos rodiklis: 

atnaujintų daugiabučių namų skaičius – 1 vnt.

517.608,25   439.967,01                      -                        77.641,24 
2012.06      

2014.05
24 2012.03.30

2

Daugiabučio 

namo P. Cvirkos 

g. 19, Skuodo 

mieste, 

atnaujinimas

Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius

Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga

Projekto tikslas – atnaujinti daugiabutį namą  P. Cvirkos g. 19, Skuodo mieste, 

pirmiausia didinant jo energijos vartojimo efektyvumą lemiančias savybes. 

Projekto uždavinys - modernizuoti daugiabutį namą  P. Cvirkos g. 19, Skuodo 

mieste. Projekto veiklos - techninės dokumentacijos rengimas; daugiabučio namo 

atnaujinimas. Rezultato stebėsenos rodiklis: asmenys, kurių būsto sąlygos 

pagerintos renovuojant daugiabučius namus iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų probleminėje teritorijoje – 26 asmenys. Produkto stebėsenos rodiklis: 

atnaujintų daugiabučių namų skaičius – 1 vnt.

915.928,40   778.539,14                      -                       137.389,26 
2012.06      

2014.05
24 2012.03.30

3

Daugiabučio 

namo Šatrijos g. 

34, Skuodo 

mieste, 

atnaujinimas

Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius

Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga

Projekto tikslas – atnaujinti daugiabutį namą Šatrijos g. 34, Skuodo mieste, 

pirmiausia didinant jo energijos vartojimo efektyvumą lemiančias savybes.  

Projekto uždavinys - modernizuoti daugiabutį namą Šatrijos g. 34, Skuodo 

mieste. Projekto veiklos - techninės dokumentacijos rengimas; daugiabučio namo 

atnaujinimas. Rezultato stebėsenos rodiklis: asmenys, kurių būsto sąlygos 

pagerintos renovuojant daugiabučius namus iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų probleminėje teritorijoje – 66 asmenys. Produkto stebėsenos rodiklis: 

atnaujintų daugiabučių namų skaičius – 1 vnt.

1.369.480,27   1.128.277,53                      -                       241.202,74 
2012.06      

2014.05
24 2012.03.30

4

Daugiabučio 

namo Vaižganto 

g. 8, Skuodo 

mieste, 

atnaujinimas

Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius

Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga

Projekto tikslas – atnaujinti daugiabutį namą Vaižganto g. 8, Skuodo mieste, 

pirmiausia didinant jo energijos vartojimo efektyvumą lemiančias savybes. 

Projekto uždavinys - modernizuoti daugiabutį namą Vaižganto g. 8, Skuodo 

mieste. Projekto veiklos - techninės dokumentacijos rengimas; daugiabučio namo 

atnaujinimas. Rezultato stebėsenos rodiklis: asmenys, kurių būsto sąlygos 

pagerintos renovuojant daugiabučius namus iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų probleminėje teritorijoje – 58 asmenys. Produkto stebėsenos rodiklis: 

atnaujintų daugiabučių namų skaičius – 1vnt.

1.233.402,07   1.048.391,30                      -                       185.010,77 
2012.06      

2014.05
24 2012.03.30

5

Daugiabučio 

namo Vilniaus g. 

40, Skuodo 

mieste, 

atnaujinimas

Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius

Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga

Projekto tikslas – atnaujinti daugiabutį namą Vilniaus g. 40, Skuodo mieste, 

pirmiausia didinant jo energijos vartojimo efektyvumą lemiančias savybes. 

Projekto uždavinys - modernizuoti daugiabutį namą Vilniaus g. 40, Skuodo 

mieste. Projekto veiklos - techninės dokumentacijos rengimas; daugiabučio namo 

atnaujinimas. Rezultato stebėsenos rodiklis: asmenys, kurių būsto sąlygos 

pagerintos renovuojant daugiabučius namus iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų probleminėje teritorijoje – 55 asmenys. Produkto stebėsenos rodiklis: 

atnaujintų daugiabučių namų skaičius – 1vnt.

1.166.184,60   991.256,71                      -                       174.927,89 
2012.06      

2014.05
24 2012.03.30

Projekto 

trukmė, 

mėn.

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiaj

ai institucijai 

terminas

PATVIRTINTA

6.537.742,00 Lt

Eil. 

Nr.

Projekto 

pavadinimas

Projektinio 

pasiūlymo teikėjas

Priemonės kodas: 

VP3-1.1-VRM-03-R

Priemonės pavadinimas: Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo 

efektyvumą
ES fondų lėšų paramos suma, skirta Klaipėdos regionui 2007-2013 m.: 

Numatoma 

projekto veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga

Pareiškėjas Projekto aprašymas (Pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Preliminarus projekto biudžetas, Lt



6

Daugiabučio 

namo Gedimino 

g. 3, Skuodo 

mieste, 

atnaujinimas

Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius

Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga

Projekto tikslas – atnaujinti daugiabutį namą Gedimino g. 3, Skuodo mieste, 

pirmiausia didinant jo energijos vartojimo efektyvumą. Projekto uždavinys - 

modernizuoti daugiabutį namą  Gedimino g. 3, Skuodo mieste. Projekto veiklos - 

techninės dokumentacijos rengimas; daugiabučio namo atnaujinimas. Rezultato 

stebėsenos rodiklis: asmenys, kurių būsto sąlygos pagerintos renovuojant 

daugiabučius namus iš ES struktūrinių fondų lėšų probleminėje teritorijoje – 41 

asmuo. Produkto stebėsenos rodiklis: atnaujintų daugiabučių namų skaičius – 1 

vnt.

1.018.615,00   621.737,15                      -                       396.877,85 
2012.09 

2014.04
20 2012.09.28

7

Daugiabučio 

namo Vaižganto 

g. 34, Skuodo 

mieste, 

atnaujinimas

Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius

Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga

Projekto tikslas – atnaujinti daugiabutį namą Vaižganto g. 34, Skuodo mieste, 

pirmiausia didinant jo energijos vartojimo efektyvumą. Projekto uždavinys - 

modernizuoti daugiabutį namą  Vaižganto g. 34, Skuodo mieste. Projekto 

veiklos - techninės dokumentacijos rengimas; daugiabučio namo atnaujinimas. 

Rezultato stebėsenos rodiklis: asmenys, kurių būsto sąlygos pagerintos 

renovuojant daugiabučius namus iš ES struktūrinių fondų lėšų probleminėje 

teritorijoje – 8 asmenys. Produkto stebėsenos rodiklis: atnaujintų daugiabučių 

namų skaičius – 1 vnt.

206.335,13   143.548,97                      -                        62.786,16 
2012.09 

2013.12
16 2012.09.28

Projektų vertė, 

iš viso, Lt.

ES fondų lėšų 

suma, Lt.

Valstybės 

biudžeto lėšų 

suma, Lt.

Kitų finansavimo 

šaltinių lėšų suma, Lt.

    6.427.553,72           5.151.717,81                    -                    1.275.835,91 Iš viso, Lt

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę, Lt.


