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Priemonė VP3-3.4-ŪM -04-R Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu 
Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt (su PVM ) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių 

lėšų  suma 

1. Šilalės rajono 

savivaldybės 

pastato 

Basanavičiaus g. 

2, Šilalėje 

renovavimas, 

siekiant taupyti 

suvartojamą 

energiją (toliau – 

Savivaldybės 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

 

 

824.405,01 

 

700.744,28 

 

 

123.660,73 

 

- 

 

- 

 

2008-02 / 

2011-01 

 

 

 

 

35 

 

2009-01-31 
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pastato 

renovavimas) 
Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

      Projekto tikslas – Siekti energijos vartojimo mažinimo ir energijos 

vartojimo mažinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo, 

savivaldybės pastato gyvavimo laikotarpio prailginimo, atskirų atitvarų 

energetinių charakteristikų pagerinimo, išlaidų pastato eksploatacijai ir 

priežiūrai mažinimo. 

      Uždaviniai: 

 atlikti projekto parengiamuosius darbus; 

 pastato atitvarų šiltinimas; 

 pastato inžinerinių dalių rekonstrukcija. 

       Numatomi pasiekti rezultatai: 

 

 Per metus bus sutaupoma 154 MWh energijos; 

 Sutaupymas sieks 49 % bendro energijos vartojimo iki renovacijos; 

 Per metus bus sutaupoma 26 482 Lt sąnaudų skiriamų šilumai; 

 Renovuotas 1 viešosios paskirties pastatas. 

 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  suma 

2. Tauragės vaikų ir 

jaunių sporto 

mokyklos 

„Modulio“ sporto 

salės pastato ir 

inžinerinės 

sistemos 

renovavimas, 

didinant energijos 

vartojimo 

efektyvumą 

Tauragės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

 

1.509.143,39 

 

1.271.813,73 

 

 

224.437,73 

 

12.891,93 

 

- 

 

2009-04 / 

2010-09 

 

18 

 

2009-03-02 

 

 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

       Projekto tikslas - Nustačius pagrindines energiją vartojančių 

sistemų problemas, įdiegti rekonstrukcijos priemones, sąlygosiančias 

energijos taupymą ir tuo pačiu pagerinančias patalpų komforto sąlygas 

bei bendras pastato atitvarų bei inžinerinių sistemų būklės 

charakteristikas. 

        Uždaviniai: 

      Numatomi pasiekti rezultatai: 

 Per metus bus sutaupoma 102,8 MWh energijos; 

 Per metus bus sutaupoma  energijos už 23,5 tūkst.  Lt; 

 Renovuotas 1 viešosios paskirties pastatas, kurio plotas daugiau negu 2280 m². 
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 Pastatų išorinių atitvarų remontas ir (arba) rekonstravimas, 

gerinant jų energetines charakteristikas; 

 Pastatų energetikos sistemų modernizavimas ir (arba) 

rekonstravimas, gerinant jų energetines charakteristikas; 

 Projekto veiklų tinkamumo užtikrinimas ir projekto valdymas. 

... 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt (su PVM ) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų suma 

Pareiškėjo 

ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių 

lėšų  suma 

3. Pagėgių 

savivaldybei 

priklausančių 

pastatų išorinių 

aitvarų 

rekonstrukcija ir 

energetikos 

sistemų 

modernizavimas, 

siekiant energijos 

vartojimo 

efektyvumo. 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracija 

 

 

702.820,53 

 

597.397,45  

 

 

105.423,08 

 

- 

 

- 

 

2009-08 

/2011-06 

 

22 

 

2009-03-10 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

      Projekto tikslas – siekti sumažinti viešųjų pastatų suvartojamos 

energijos sąnaudas, užtikrinant energijos vartojimo efektyvumo 

didinimą. 

Uždavinys: 

 sumažinti viešųjų pastatų Vilniaus g. 9 ir 11 suvartojamos 

energijos sąnaudas, užtikrinant energijos vartojimo efektyvumo 

didinimą. 

      Numatomi  rezultatai: 

 per metus sutaupyta 106,34 MWh energijos; 

 atnaujinti du viešosios paskirties pastatai, kuriuose numatoma: 

o langų keitimas; 

o durų keitimas; 

o fasadų šiltinimas; 

o šlaitinio stogo rekonstravimas; 

o 2 pastatų šildymo sistemų ir katilinių rekonstravimas; 

o 2 pastatų šalto vandens sistemų rekonstravimas. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma 

projekto 

veiklų 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči
Bendra 

projekto vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

Pareiškėjo 

ir 

Kitų 

finansavi
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bendrojo 

finansavimo 

lėšų suma 

partnerio 

lėšų suma 

mo 

šaltinių  

lėšų  suma 

įgyvendinim

o pradžia ir 

pabaiga 

ajai 

institucijai 

terminas 

4. Energetinio 

efektyvumo 

didinimas 

rekonstruojant 

Klausučių Stasio 

Santvaro ir 

Viešvilės 

pagrindines 

mokyklas. 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

 

2.682.571,44 

 

 

2.275.664,36 

 

 

 

401.587,83 

 

5.319,25 

 

- 

 

2009-08/ 

2011-07 

 

24 

 

2009-06-01 

 

 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

      Projekto tikslas – mažinti pastatuose suvartojamos energijos 

sąnaudas. 

Uždavinys: 

 Rekonstruoti Jurbarko rajono pagrindines mokyklas. 

       Numatomi  rezultatai: 

 Atnaujinti 3 viešosios paskirties pastatai; 

 Rekonstruotuose pastatuose per metus sutaupytas  šilumos energijos kiekis sudarys: 

o Klausučių S.Santvaro pagrindinės mokyklos pastatuose – 552,44  MWh; 

o Viešvilės pagrindinės mokyklos pastatuose - 253,45  MWh; 

o Viešvilės pagrindinės lopšelio-darželio pastate - 171, 34  MWh; 

... 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai 

institucijai 

terminas 

Bendra projekto 

vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų suma 

Pareiškėjo 

ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  suma 

5. Energijos 

vartojimo 

efektyvumo 

didinimas Šilalės 

rajono Pajūralio 

pagrindinėje 

mokykloje 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Šilalės rajono 

Pajūralio 

pagrindinė 

mokykla 

 

1.148.529,61 

 

 
976.250,17 

 

172.279,44 

 

- 

 

- 

 

2010-01/ 

2011-06 

 

18 

 

2009-11-30 

 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

     Projekto tikslas - nustačius pagrindines energiją vartojančių sistemų 

problemas, įdiegti rekonstrukcijos priemones, sąlygosiančias energijos 

taupymą ir tuo pačiu pagerinančias patalpų komforto sąlygas bei 

       Numatomi  rezultatai: 

 Per metus bus sutaupoma apie 0, 4129 GWh energijos; 

 Per metus bus sutaupoma  energijos daugiau kaip už 75 000 Lt; 



5 

 

bendras pastato atitvarų bei inžinerinių sistemų būklės charakteristikas 

Uždaviniai: 

 Pastatų išorinių atitvarų remontas ir (arba) rekonstravimas, 

gerinant jų energetines charakteristikas; 

 Pastatų energetikos sistemų modernizavimas ir (arba) 

rekonstravimas, gerinant jų energetines charakteristikas; 

 Projekto veiklų tinkamumo užtikrinimas ir projekto valdymas. 

 Renovuotas 1 viešosios paskirties pastatas, kuriame bus atlikti šie darbai: 

o Apšiltinta   1 218,82 m² stogo perdangos į nešildomą palėpę, 

o Apšiltinta 96,21 m² sutapdinto stogo; 

o Apšiltinta  1 157,91 m²  keramzitbetonio plokščių atitvaros; 

o Apšiltinta  83,2 m²  silikatinių plytų mūro atitvaros; 

o Pakeista 354,53 m² langų ir durų; 

o Apšiltinta 297,77 m² perdangos virš nešildomo rūsio; 

o Subalansuota šildymo sistema; 

o  įrengti karšto vandens ir šilumos skaitikliai; 

o Atlikta šilumos punkto karštam vandeniui ruošti rekonstrukcija; 

o Atlikta šildymo sistemos renovacija pakeičiant šildymo prietaisus, 

šildymo sistemos stovus, perdarant į dvivamzdę sistemą, 

sumontuojant šilumą atspindinčius ekranus; 

o Pakeista elektros instaliacija, renovuota apšvietimo sistema. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų suma 

Pareiškėjo 

ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  suma 

6. Tauragės lopšelio-

darželio 

„Ąžuoliukas“ 

pastato išorinių 

atitvarų 

rekonstrukcija, 

didinant energijos 

vartojimo 

efektyvumą (I 

etapas) 

Tauragės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

 

376.729,20 

 

320.219,82  

 

 

 

56.509,38 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

2010-05 / 

2011-05 

 

12 

 

2010-02-26 

 

 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

      Projekto tikslas - Nustačius pagrindines energiją vartojančių 

sistemų problemas, įdiegti rekonstrukcijos priemones, sąlygosiančias 

energijos taupymą ir tuo pačiu pagerinančias patalpų komforto sąlygas 

bei bendras pastato atitvarų bei inžinerinių sistemų būklės 

charakteristikas. 

        Uždaviniai: 

       Numatomi pasiekti rezultatai: 

 Per metus bus sutaupoma 177,22 MWh energijos; 

 Per metus bus sutaupoma  energijos daugiau kaip už 40 tūkst.  Lt; 

 Renovuotas 1 viešosios paskirties pastatas, kurio plotas beveik  1800 m²; 

 Apšiltinta daugiau nei 1 100 m² išorės sienų; 
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 Pastatų išorinių atitvarų remontas ir (arba) rekonstravimas, 

gerinant jų energetines charakteristikas; 

 Projekto veiklų tinkamumo užtikrinimas ir projekto valdymas. 

 Daugiau nei 1250 m² stogo apšiltinimas; 

 Daugiau nei 37 m² medinių laiko durų pakeitimas; 

 Nedidelio nuolydžio šlaitinio stogo įrengimas (neįrengiant palėpėje patalpų); 

... 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų suma 

Pareiškėjo 

ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  suma 

7. Pagėgių pradinės 

mokyklos pastato 

išorinių aitvarų 

rekonstrukcija ir 

energetikos 

sistemų 

modernizavimas 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

 

463.936,00 

 

394.345,60  

 

 

 

69.590,40 

  

- 

 

 

 

2010-03 / 

2011-05 

 

14 

 

2010-03-04 

 

 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

      Projekto tikslas – siekti sumažinti viešųjų pastatų suvartojamos 

energijos sąnaudas. 

        Uždaviniai: 

 Atlikti Pagėgių pradinės mokyklos pastato išorinių aitvarų 

rekonstrukciją; 

 

       Numatomi pasiekti rezultatai: 

 Per metus bus sutaupoma 150, 5 MWh energijos; 

 Renovuotas 1 viešosios paskirties pastatas, kuriame bus atlikti šie darbai:: 

 sienų šiltinimas ~ 1520 m
2
 

 cokolio šiltinimas ~ 185 m
2
 

 stogo dangos keitimas ~ 1100 m
2
 

 sporto salės denginio apšiltinimas ~ 400 m
2
 

 G/B perdangų apšiltinimas ~ 830 m
2
 

 Langų blokų keitimas ~ 18,8 m
2
 

 Lauko durų keitimas ~ 21,4 m
2
 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt (su PVM ) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansav

imo 

šaltinių 

lėšų  

suma 

8. Energijos Tauragės rajono Tauragės         
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vartojimo 

efektyvumo 

gerinimas 

Tauragės miesto 

švietimo ir 

mokymo įstaigose 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

311.200,00 

 

174.465,90 

 

30.788,10 105.946,00 - 2010-06 / 

2010-11 

6 2010-04-01 

 

 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

      Projekto tikslas – Mažinti suvartojamos energijos sąnaudas 

Tauragės miesto ugdymo įstaigose. 

Uždaviniai: 

 Pastatų išorinių aitvarų remontas ir (arba) rekonstravimas, 

gerinant jų energetines charakteristikas; 

 Projekto veiklų tinkamumo užtikrinimas ir projekto valdymas. 

  Numatomi  rezultatai: 

 Atnaujinti 2 viešosios paskirties pastatai, kuriuose energijos vartojimo 

mažinimą sąlygos: 

 Apie 610 m² medinių langų (146 vnt.) pakeitimas plastikiniais; 

 Daugiau nei 85 m²  (22 vnt.) medinių laiko durų pakeitimas plastikinėmis. 

 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o pradžia ir 

pabaiga 

Proje

kto 

trukm

ė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai 

institucijai 

terminas 

Bendra projekto 

vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų suma 

Pareiškė

jo ir 

partneri

o lėšų 

suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  suma 

9. Kvėdarnos Prano 

Liatuko pradinės 

mokyklos pastato 

rekonstravimas 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Šilalės rajono 

Kvėdarnos 

Prano 

Liatuko 

pradinė 

mokykla 

 

1.202.473,48 

 

 

1.022.102,46 

 

 

180.371,02 

 

- 

 

- 

 

2010-11 / 

2012-04 

 

 

 

 

 

18  

 

2011-06-10 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Mažinti suvartojamos energijos sąnaudas, 

modernizuojant energetikos sistemas bei renovuojant P. Liatuko 

pradinės mokyklos pastatą. 

     Uždaviniai: 

 Rekonstruoti Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos 

pastatą. 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 Pakeisti pastato langai -315,9  m²; 

 Pakeistos durys – 46 m²; 

 Rekonstruoti pastato stogai – 1393,81 m²; 

 Atliktas fasadų šiltinimas – 1957 m²; 

 Rekonstruota elektros instaliacijos sistema; 

 Rekonstruota šildymo sistema;  

 Rekonstruota vėdinimo sistema; 
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 Sumažės reikiamos energijos sąnaudos šildymui; 

 Numatomi darbai prisidės prie pastato ilgaamžiškumo didinimo, pastatas 

atitiks higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos, naudojimo saugos, apsaugos 

nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimus, 

apibrėžtus Statybos techniniuose reglamentuose ir higienos normose. 

... 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o pradžia ir 

pabaiga 

Proje

kto 

trukm

ė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai 

institucijai 

terminas 

Bendra projekto 

vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų suma 

Pareiškė

jo ir 

partneri

o lėšų 

suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  suma 

10. Šilalės meno 

mokyklos pastato 

sienų šiltinimas 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Šilalės meno 

mokykla 

 

260.843,78 

 

221.717,21  

 

 

39.126,57 

 

- 

 

- 

 

2012-06 / 

2012-12 

 

 

 

 

7 

 

2012-02-20 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Mažinti suvartojamos energijos sąnaudas, 

renovuojant Šilalės meno mokyklos pastatą, apšiltinant išorės sienas ir 

cokolį. 

     Uždaviniai: 

 Renovuoti- apšiltinti meno mokyklos pastato išorės sienas bei 

cokolį. 

Veiklos: 

 Pastato išorinių sienų ir cokolio šiltinimas 

 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 apšiltintos meno mokyklos pastato išorinės sienos – apie 700 m
2
; 

 apšiltintas cokolis; 

 sumažės reikiamos energijos sąnaudos šildymui; 

 pagerės darbo ir komforto sąlygos mokiniams, mokytojams bei kitiems darbuotojams; 

 numatomi darbai prisidės prie pastato ilgaamžiškumo didinimo, pastatas atitiks 

higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos, naudojimo saugos, apsaugos nuo triukšmo, 

energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimus, apibrėžtus Statybos 

techniniuose reglamentuose ir Higienos normose. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų suma 

Pareiškėjo 

ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  suma 

11. Lumpėnų 

pagrindinės 

mokyklos pastato 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracijos 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracija, 

 

293.298,00  

 

249.303,30 

 

43.994,70 

  

- 

 

 

2012-07 / 

2012-12 

 

6 

 

2012-04-30 
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C1 ir C2 dalių 

modernizavimas 

direktorius 

 

 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

  

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

      Projekto tikslas – siekti sumažinti viešųjų pastatų suvartojamos 

energijos sąnaudas, užtikrinant energijos vartojimo efektyvumo 

didinimą. 

        Uždaviniai: 

 Atlikti Lumpėnų pradinės mokyklos pastato CI, C2 dalių 

modernizavimą; 

Veiklos: 

 Mokyklos pastato dalių C1 ir C2 modernizavimas; 

 Techninių dokumentų parengimas. 

       Numatomi pasiekti rezultatai: 

 energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas; 

 pakeista Lumpėnų pagrindinės mokyklos langų, apie 21,03 m
2 
; 

 pakeista Lumpėnų pagrindinės mokyklos durų, apie 26,25 m
2 
; 

 stogo keitimas jį apšlitinant, apie 1667,60 m
2
; 

 Lumpėnų pagrindinės mokyklos langų sandarinimas, apie 103,45 m
2 
; 

 pakeista Lumpėnų pagrindinės mokyklos pastato  stogo danga ją apšiltinant; 

 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt (su PVM ) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansav

imo 

šaltinių 

lėšų  

suma 

12. Tauragės lopšelio-

darželio 

„Žvaigždutė“ 

pastato, esančio 

Tauragėje, 

Moksleivių al. 7, 

energetinių 

charakteristikų 

gerinimas 

Tauragės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

 

 

907.563,00 

 

 

703.742,20 

 

 

124.189,80 

 

79.631,00 

 

- 

 

2012-12 / 

2014-06 

 

18 

 

2012-11-01 

 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

      Projekto tikslas – Mažinti energijos suvartojimo sąnaudas. 

 

Uždaviniai: 

 Atlikti Tauragės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pastato, esančio 

Tauragėje, Moksleivių al. 7, rekonstrukciją; 

 Užtikrinti sėkmingą projekto įgyvendinimą. 

  Numatomi  rezultatai: 

 atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas; 

 energijos vartojimo sutaupymus sąlygos: 

 apie 6 m
2
 medinių langų pakeitimas plastikiniais; 

 daugiau nei 55 m
2 
medinių lauko durų pakeitimas plastikinėmis; 
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Veiklos: 

 Išorės atitvarų rekonstrukcijos darbai; 

 Energetinių sistemų modernizavimo darbai; 

 Reikalingos dokumentacijos parengimas ir inžinerinės 

paslaugos; 

 Projekto administravimas ir vykdymas. 

 

 

 daugiau nei 1738 m
2
 sienų apšiltinimas; 

 naujo šildymo prietaisų komplekto montavimas; 

 daugiau nei 2300 m šildymo sistemos armatūros ir vamzdynų pakeitimas; 

 šildymo sistemos cheminis plovimas; 

 šilumą atspindinčių ekranų montavimas prie šildymo prietaisų; 

 šildymo sistemos subalansavimas; 

 daugiau nei 366 naujų šviestuvų montavimas; 

 elektros instaliacijos sistemos pakeitimas; 

 stiklo blokelių demontavimas ir šilto skydo įrengimas (apie 1,44 m
2
); 

 kitų elektrinių prietaisų keitimas. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų suma 

Pareiškėjo 

ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  suma 

13. Energetinio 

efektyvumo 

didinimas 

rekonstruojant 

Jurbarko kultūros 

centro pastatą 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

 

978.497,01 

 

831.722,46 

 

 

 

146.774,55 

 

 

- 

 

- 

 

2012-12 / 

2013-12 

 

12 

 

2013-02-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

      Projekto tikslas- mažinti  pastatuose suvartojamos energijos 

sąnaudas, užtikrinant energijos vartojimo efektyvumo didinimą. 

Uždavinys: 

 Rekonstruoti Jurbarko kultūros centro pastatą. 

      Numatomi  rezultatai: 

 Sutaupytas per metus energijos kiekis- 148 MWh; 

 Atnaujintas 1  viešosios paskirties pastatas; 

 Renovuotas pastato stogas –2201 m
2

; 

 Pakeistos durys –28 m
2

; 

 Pakeisti langai –145 m
2

; 

 Apšiltintos sienos-3080 m
2

. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o pradžia ir 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai 

institucijai 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

Pareiškėjo 

ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  
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lėšų suma lėšų  suma pabaiga terminas 

14. Jurbarkų vaikų 

darželio energijos 

efektyvumo 

didinimas 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

436.115,35 

 

370.698,05 

 

 

65.417,30 

 

 

- 

 

- 

 

2012-03 

/2014-04 

 

26  

 

2013-02-28 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

      Projekto tikslas- Mažinti viešosios paskirties pastatuose  

suvartojamos energijos sąnaudas. 

Uždavinys: 

 Rekonstruoti Jurbarkų vaikų darželį. 

Veiklos: 

 Jurbarkų vaikų darželio pastato rekonstrukcija 

      Numatomi  rezultatai: 

 energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas; 

 Jurbarkų darželio stogo ir sienų renovacija, langų  ir lauko durų  keitimas bei 

cokolio rekonstrukcija, pagerinant jų energetines charakteristikas (rekonstruotame 

darželio pastate bus sutaupoma apie 50 MWh šilumos energijos per metus). 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o pradžia ir 

pabaiga 

Proje

kto 

trukm

ė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai 

institucijai 

terminas 

Bendra projekto 

vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų suma 

Pareiškė

jo ir 

partneri

o lėšų 

suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  suma 

15. Šilalės švietimo 

pagalbos tarnybos  

pastato 

apšiltinimas 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Šilalės 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 

185.045,08 

 

157.288,32 

 

27.756,76 

 

- 

 

- 

 

2013-07 / 

2013-12 

 

 

6 

 

2013-04-30 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – sumažinti suvartojamos energijos sąnaudas, 

renovuojant Šilalės švietimo pagalbos tarnybos pastatą, apšiltinant išorės 

sienas, apšiltinant antrojo aukšto perdangą. 

     Uždaviniai: 

Renovuoti Šilalės švietimo pagalbos tarnybos pastatą, 

apšiltinant išorės sienas,  apšiltinant antrojo aukšto perdangą. 

Veiklos: 

 Pastato išorinių sienų šiltinimas; 

 Antrojo aukšto perdangos šiltinimas. 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 apšiltintos Šilalės švietimo pagalbos tarnybos pastato išorinės sienos – apie 740 m
2
; 

 apšiltinta antrojo aukšto perdanga – apie 174 m
2
; 

 sumažės reikiamos energijos sąnaudos šildymui; 

 pagerės darbo ir komforto sąlygos mokiniams, mokytojams bei kitiems darbuotojams; 

 numatomi darbai prisidės prie pastato ilgaamžiškumo didinimo, pastatas atitiks 

higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos, naudojimo saugos, apsaugos nuo triukšmo, 

energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimus, apibrėžtus Statybos 

techniniuose reglamentuose ir Higienos normose. 
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Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o pradžia ir 

pabaiga 

Proje

kto 

trukm

ė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai 

institucijai 

terminas 

Bendra projekto 

vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų suma 

Pareiškė

jo ir 

partneri

o lėšų 

suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  suma 

16. Administracinių 

patalpų 

apšiltinimas 

Palentinio kaime 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administracij

a 

 

199.249,98 

 

169.362,48 

 

29.887,50 

 

- 

 

- 

 

2013-07 / 

2013-12 

 

 

6 

 

2013-04-30 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – sumažinti suvartojamos energijos sąnaudas, 

renovuojant administracines patalpas Palentinio k., apšiltinant cokolį bei 

išorės sienas, pakeičiant lauko duris ir langus. 

     Uždaviniai: 

Renovuoti administracines patalpas Palentinio k., apšiltinant 

cokolį bei išorės sienas, pakeičiant lauko duris ir langus. 

Veiklos: 

 Pastato cokolio ir išorinių sienų šiltinimas; 

 Lauko durų ir langų pakeitimas. 

 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 apšiltintos Palentinio kultūros namų administracinės patapos - išorinės sienos – apie 

365 m
2
; 

 apšiltintas administracinių patalpų cokolis– apie 58 m
2
; 

 pakeistos lauko durys - 6,2m
2
; 

 pakeisti langai - 31,2m
2
; 

 sumažės sąnaudos šildymui; 

 pagerės darbo ir komforto sąlygos darbuotojams bei asmenų aptarnavimas; 

 numatomi darbai prisidės prie pastato ilgaamžiškumo didinimo, pastatas atitiks 

higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos, naudojimo saugos, apsaugos nuo triukšmo, 

energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimus, apibrėžtus Statybos 

techniniuose reglamentuose ir Higienos normose. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų suma 

Pareiškėjo 

ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  suma 

17. Skirsnemunės 

mokyklos pastato 

energijos 

efektyvumo 

gerinimas 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

403.285,88 

 

342.793,00 

 

60.492,88 

 

 

- 

 

- 

 

2013-09 

/2014-09 

 

12  

 

2013-08-28 

 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 
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Projekto tikslas- Mažinti viešosios paskirties pastatuose  suvartojamos 

energijos sąnaudas. 

Uždavinys: 

 Rekonstruoti mokyklos pastatą. 

Veiklos: 

 Skirsnemunės mokyklos pastato rekonstrukcija 

      Numatomi  rezultatai: 

 mokyklos pastato stogo ir sienų renovacija, pamatų šiltinimas, langų pakeitimas, 

pagerinant jų energetines charakteristikas: 

- šiltinamų sienų plotas apie 559,57 m
2
; 

- šiltinamo stogo  plotas apie 542,76 m
2
; 

- šiltinamo stogelio plotas apie 70,00 m
2
; 

- šiltinamų pamatų plotas apie 100,00 m
2
; 

- keičiamų langų plotas apie 17,00 m
2
; 

 energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas; 

 rekonstruotame mokyklos pastate bus sutaupoma apie 150 MWh šilumos energijos 

per metus. 

 

Iš viso, Lt 

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę Pagal priemonę  skirta ES  m. struktūrinė 

paramos suma Tauragės regionui, Lt Projektų vertė ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio lėšų 

suma 

Kitų 

finansav

imo 

šaltinių 

lėšų  

suma 
 12.885.706,74 10.779.630,79 1.902.287,77 203.788,18 - 2007-2013 metams  – 10.779.631,00 

 

 

Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2013 m. kovo 26 sprendimu Nr. 51/9S-4 


