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KLAIPĖDOS REGIONO REZERVINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS 2007-2013 M. LAIKOTARPIUI Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-32
Priemonės kodas:
VP3-3.4-ŪM-04-R

Priemonės pavadinimas: Viešosios paskirties pastatų renovavimas regionų lygiu

ES fondų lėšų paramos suma, skirta Klaipėdos regionui
2011-2013 m.:
Preliminarus projekto biudžetas, Lt

Eil. Projekto
Nr. pavadinimas

1.

VšĮ Klaipėdos
miesto
stomatologinės
poliklinikos
pastato
rekonstrukcija
(energetinių
priemonių
įgyvendinimas)

2.

Šilutės rajono
savivaldybės
pastato mažosios
salės
sutvarkymas

3.

Energijos
vartojimo
efektyvumo
didinimas
Klaipėdos rajono
Dituvos
pagrindinėje
mokykloje

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Klaipėdos miesto
savivaldybės
administracija
(Savivaldybės
administracijos
direktoriaus
pavaduotoja

Šilutės rajono
savivaldybės
administracijos
direktorė

Klaipėdos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Pareiškėjas

Projekto aprašymas (Pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Klaipėdos
miesto
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - padidinti viešosios paskirties pastato energetinį
efektyvumą, sumažinti pastate suvartojamos energijos sąnaudas.
Projekto uždavinys - rekonstruoti pastato sutapdintą stogą, jį
apšiltinant, pakeisti šilumos punktą, rekontstruoti šildymo sistemą.
Projekto produkto rodiklis - energijos taupymo požiūriu atnaujintų
pastatų skaičius - 1 vnt. Projekto rezultato rodiklis - atnaujintuose
viešosios paskirties pastatuose sutaupytas šilumos energijos kiekis - 0,2
GWh/m.

Kitų
finansavim
o šaltinių
lėšų suma,
Lt.

Numatoma
projekto
Projekto
veiklų
trukmė,
įgyvendinim
mėn.
o pradžia ir
pabaiga

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinanči
ajai
institucijai
terminas

ES fondų lėšų
suma, Lt.

Valstybės
biudžeto lėšų
suma, Lt.

414.460,94

352.291,80

62.169,14

2012.062013.11

18

2012.04.01

Šilutės rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - sumažinti pastate suvartojamos energijos sąnaudas.
Projekto uždavinys - renovuoti savivaldybės pastato dalį. Projekto
veiklos - apšildyti fasado sienas, pakeisti langus, rekonstruoti stogą,
įrengiant šilumos izoliacinį sluoksnį, atlikti šildymo sistemos remontą,
pakeičiant radiatorius. atlikti apšvietimo sistemos remontą. Projekto
produkto rodiklis - energijos taupymo požiūriu atnaujintų pastatų
skaičius - 1 vnt. Projekto rezultato rodiklis - atnaujintuose viešosios
paskirties pastatuose sutaupytas šilumos energijos kiekis - 11,00
MWh/m

71.099,19

60.434,31

10.664,88

2012.032012.12

10

2012.04.30

Klaipėdos
rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - energijos vartojimo efektyvumo didinimas. Projekto
uždavinys - modernizuoti mokyklos pastatų energetinį ūkį. Projekto
veiklos - apšiltinti išorines pastato sienas, stogus, kitas išorines atitvaras,
įrengti vietinę katilinę su modernia šoildymo sistema, modernizuoti
kitas inžinerines sistemas. Projekto produkto rodiklis - energijos
taupymo požiūriu atnaujintų pastatų skaičius - 1 vnt. Projekto rezultato
rodiklis - atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupytas
šilumos energijos kiekis bus nustatytas atlikus energetinį auditą.

767.487,00

652.363,95

115.123,05

2012.052013.10

18

2012.04.30

Bendra projekto
vertė, Lt.

Klaipėdos
rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - energijos vartojimo efektyvumo didinimas. Projekto
uždavinys - renovuoti Klaipėdos rajono Dauparų - Kvietinių seniūnijos
administracinį pastatą. Projekto veiklos - apšiltinti išorines pastato
sienas, suremontuoti bei apšiltinti stogą. Projekto produkto rodiklis energijos taupymo požiūriu atnaujintų pastatų skaičius - 1 vnt. Projekto
rezultato rodiklis - atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose
sutaupytas šilumos energijos kiekis bus nustatytas atlikus energetinį
auditą.

143.959,85

122.365,87

21.593,98

2012.052012.12

Skuodo rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - sumažinti suvartojamos energijos sąnaudas
administraciniame pastate. Projekto uždavinys - rekonstruoti pastatą,
apšiltinant jo išorines atitvaras. Projekto veiklos - apšiltinti pastato
stogą, fasadus, pakeisti langus naujais. Projekto produkto rodiklis energijos taupymo požiūriu atnaujintų pastatų skaičius - 1 vnt. Projekto
rezultato rodiklis - atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose
sutaupytas šilumos energijos kiekis - 0,020 GWh/metus

236.223,00

200.789,55

35.433,45

2012.062013.11

18

2012.06.01

Kretingos rajono
savivaldybės
adninistracijos
direktorius

Kretingos
rajono
savivaldybės
adninistracija

Projekto tikslas - padidinti energijos resursų vaktojimo efektyvumą.
Projekto uždavinys - rekonstruoti VšĮ Salantų PSPC Salantų
palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pastatą. Projekto veiklos ligoninės pastate numatoma pakeisti langus, lauko duris, apšiltinti dalį
pastato išorės sienų bei cokolių, stiklo blokelių sienutę, perdangą su
šlaitinių stogu bei rekonstruoti bei apšiltinti plokščią pastato stogą.
Projekto produkto rodiklis - energijos taupymo požiūriu atnaujintų
pastatų skaičius - 1 vnt. Projekto rezultato rodiklis - atnaujintuose
viešosios paskirties pastatuose sutaupytas šilumos energijos kiekis 72,59 MWh.

500.000,00

425.000,00

75.000,00

2012.092014.02

18

2011.06.30.

7.

Energijos
vartojimo
efektyvumo
didinimas
Kretingos rajono
savivaldybės
pirminės
sveikatos
priežiūros centre

Kretingos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Kretingos
rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - padidinti energijos vartojimo efektyvumą. Projekto
uždavinys - rekonstruoti Kretingos rajono savivaldybės pirminės
sveikatos priežiūros centrą. Projekto veiklos - pakeisti pastato langus
naujais, pakeisti lauko duris naujomis, apšiltinti išorines sienas. Projekto
produkto rodiklis - energijos taupymo požiūriu atnaujintų pastatų
skaičius - 1 vnt. Projekto rezultato rodiklis - atnaujintuose viešosios
paskirties pastatuose sutaupytas šilumos energijos kiekis - 48,19 MWh.

161.400,00

137.190,00

24.210,00

2012.092013.08

12

2012.06.30

8.

Energijos
vartojimo
efektyvumo
didinimas
Kretingos
Marijono
Daujoto
vidurinėje
mokykloje

Kretingos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Kretingos
rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - sumažinti šiluminės energijos suvartojimą Kretingos
Marijono Daujoto mokykloje. Projekto uždavinys - rekonstruoti
mokyklos pastato rūsius. Projekto veiklos - apšiltinti pastato rūsio sienas
bei cokolinę dalį. Projekto produkto rodiklis - energijos taupymo
požiūriu atnaujintų pastatų skaičius - 1 vnt. Projekto rezultato rodiklis atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupytas šilumos
energijos kiekis - 74,80 MWh.

345.500,00

293.675,00

51.825,00

2012.072013.12

18

2012.06.30

4.

Klaipėdos r.
Dauparų Kvietinių
seniūnijos
administracinio
pastato
atnaujinimas

Klaipėdos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

5.

Skuodo rajono
savivaldybės
administracijos
pastato, esančio
Birutės g. 8,
Skuode,
atnaujinimas
(modernizavimas
)

Skuodo rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

6.

Energijos
vartojimo
efektyvumo
didinimas
Kretingos rajono
Salantų miesto
pirminės
sveikatos
priežiūros
slaugos ir
palaikomojo
gydymo
ligoninėje

8

2012.04.30.

Kartenos
vidurinės
9. mokyklos
pastato
rekonstrukcija

Kretingos
rajono
Kretingos rajono savivaldybės
savivaldybės
adninistracija,
adninistracija
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Projekto tikslas - energetinių resursų panaudojimo efektyvumo
didinimas. Projekto uždavinys - rekonstruoti Kartenos vidurinės
mokyklos pastatą, pakeičiant langus ir lauko duris naujais; apšiltinti
išorės sienas ir cokolinę pastato dalį; apšiltinti sutapdintą stogą ir įrengti
naują dangą, rekonstruoti karšto vandentiekio sistemą; apšiltinti grindis
virš grunto, įrengti mechaninę vėdinimo sistemą su šilumogrąža,
rekonstruoti apšvietimo ir elektros tiekimo sistemą, rekonstruoti šildymo
sistemą. Produkto rodiklis: pastatų, atnaujintų energijos taupymo
požiūriu skaičius - 1 vnt. Rezultato rodiklis - atnaujintuose viešosios
paskirties pastatuose sutaupyta šilumos energijos kiekis - 0,316 GWh,
elektros energijos - 0,008 GWh/m

2.383.666,02

2.026.116,12

357.549,90

2012.082014.01

18

2012.06.30

348.385,04

296.127,28

52.257,76

2012.092013.08

12

2012.10.31

Klaipėdos
miesto
Jaunimo centro,
Klaipėdos miesto savivaldybės
Puodžių g. 1,
11.
savivaldybės
administracija,
Klaipėda,
administracija
savivaldybės
rekonstravimas
biudžetinė
įstaiga

Projekto tikslas - siekti sumažinti šiluminės energijos suvartojimą
Jaunimo centro pastate (Puodžių g.1, Klaipėda). Projekto metu bus
atliktas pastato kapitalinis remontas, stogo rekonstravimas ir
apšiltinimas, pastato šiluminė renovacija, t.y. bus pakeistos lauko durys
ir langai, apšiltintos sienos ir cokolis, atlikta šildymo sistemos bei
šilumos punkto rekonstrukcija, karšto vandentiekio sistemos keitimas,
mechaninės-rekuperacinės vėdinimo sistemos įrengimas, elektros
instaliacijos keitimas. Projekto produkto rodiklis- energijos taupymo
požiūriu atnaujintas viešosios paskirties pastatų skaičius - 1 vnt.
Projekto rezultato rodiklis atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose
sutaupytas energijos kiekis - apie 0,18 GWh per metus.

2.527.000,00

2.147.950,00

379.050,00

2013.032014.08

18

2012.11.30

Viešosios
įstaigos
Klaipėdos
universitetinės
12. ligoninės
pagrindinio
korpuso
renovacija, I
etapas

Klaipėdos
Klaipėdos miesto
miesto
savivaldybės
savivaldybės
administracija,
administracija,
savivaldybės
savivaldybės
biudžetinė
biudžetinė
įstaiga
įstaiga

Projekto tikslas - renovuoti VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės
pagrindinį korpusą (korpusas Nr.1), esantį Liepojos g. 41, Klaipėdoje,
pagerinant jo energetines charakteristikas, užtikrinant taupų ir efektyvų
energijos vartojimą šio pastato šildymui ir sukuriant tinkamas sąlygas
įstaigos darbuotojams ir klentams. Projekto (I etapas) metu numatomi
atlikti darbai: projektavimas, langų keitimas ir sienų apšiltinimas.
Projekto produkto rodiklis - energijos taupymo požiūriu atnaujintas
viešosios paskirties pastatų skaičius - 1 vnt. Projekto rezultato rodiklis atnaujintuose pastatuose sutaupytas energijos skaičius - atlikus
energetinį auditą.

1.442.552,00

1.226.169,20

216.382,80

-

2012.012013.06

18

2013.01.20

Viešosios
įstaigos
Klaipėdos
universitetinės
13. ligoninės
pagrindinio
korpuso
renovacija, II
etapas

Klaipėdos
miesto
Klaipėdos miesto savivaldybės
savivaldybės
administracija,
administracija
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Projekto tikslas - renovuoti VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės
pagrindinį korpusą (korpusas Nr.1), esantį Liepojos g. 41 Klaipėdoje,
pagerinant jo energetines charakteristikas, užtikrinant taupų ir efektyvų
energijos vartojimą šio pastato šildymui ir sukuriant tinkamas sąlygas
įstaigos darbuotojams ir klientams. Projekto (II etapas) metu numatomi
atlikti darbai: šildymo sistemos renovacija, sutapdinto stogo renovacija
su apšiltinimu, lauko durų keitimas. Produkto rodiklis - energijos
taupymo požiūriu atnaujintas viešosios paskirties pastatų skaičius - 1
vnt. Rezultato rodiklis - atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose
sutaupytas energijos kiekis - 995 MWh per metus.

2.523.555,81

2.145.022,44

378.533,37

-

2013.012014.06

18

2013.01.20

Palangos
lopšeliodarželio
10.
"Ąžuoliukas"
pastato
atnaujinimas

Projekto tikslas - renovuoti viešosios paskirties pastątą, didinant
energijos vartojimo efektyvumą.Įgyvendinus projektą, bus pakeistos
Palangos miesto Palangos miesto senos pastato lauko durys naujomis, seni mediniai langai - naujais
savivaldybės
savivaldybės
sandariais langais. Projekto produkto rodiklis - energijos taupymo
administracija
administracija požiūriu atnaujintas viešosios paskirties pastatų skaičius - 1 vnt.
Projekto rezultato rodiklis - atnaujintuose pastatuose sutaupytas
energijos skaičius - iki 20 %, tikslus kiekis -atlikus energetinį auditą.

-

Nidos lopšeliodarželio
"Ąžuoliukas"
pastato išorinių
14.
atitvarų ir
energijos
sistemos
renovacija"

Neringos
savivaldybės
Neringos
administracija,sa
savivaldybės
vivaldybės
administracija
biudžetinė
įstaiga

Projekto tikslas energetinių resursų panaudojimo efektyvumo didinimas.
Projekto uždavinys- apšiltinti pastato išorines sienas bei stogą, renovuoti
inžinerinius tinklus. Produkto rodiklis: pastatų, atnaujintų energijos
taupymo požiūriu skaičius - 1 vnt. Rezultato rodiklis - atnaujintuose
viešosios paskirties pastatuose sutaupyta šilumos energijos kiekis tikslinamas atlikus energetinį auditą.

800.000,00

680.000,00

2011.032012.08

120.000,00

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę, Lt.

Projektų vertė, iš ES fondų lėšų
viso, Lt.
suma, Lt.

Iš viso, Lt

12.665.288,85

10.765.495,52

Valstybės
biudžeto lėšų
suma, Lt.

1.899.793,33

Kitų
finansavim
o šaltinių
lėšų suma,
Lt.
-

18

2011.01.31

