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(2012 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. 51/3S-55 redakcija)

KLAIPĖDOS REGIONO REZERVINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS 2007-2013 M. LAIKOTARPIUI Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-32
Priemonės kodas: VP3Priemonės pavadinimas: Viešosios paskirties pastatų renovavimas regionų lygiu
3.4-ŪM-04-R

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

Eil. Projekto
Nr. pavadinimas

1.

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

Jaunimo centro,
Puodţių g. 1,
2.
Klaipėda,
rekonstravimas

3.

Šilutės lopšeliodarţelio
„Ţvaigţdutė“
pastato sutvarkymas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Pareiškėjas

Projekto aprašymas (Pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Bendra projekto
vertė, Lt.

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

500.000,00

Projekto tikslas - siekti sumaţinti šiluminės energijos suvartojimą
Jaunimo centro pastate (Puodţių 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
Klaipėdos miesto Klaipėdos miesto
bei šilumos punkto rekonstrukcija, karšto vandentiekio sistemos
savivaldybės
savivaldybės
keitimas, mechaninės-rekuperacinės vėdinimo sistemos įrengimas,
administracija
administracija
elektros instaliacijos keitimas. Projekto produkto rodiklisenergijos taupymo poţiūriu 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

Šilutės rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Šilutės rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - sumaţinti pastate suvartojamos energijos
sąnaudas. Projekto uţdavinys - renovuoti lopšelio-darţelio pastatą.
Projekto veiklos - įgyvendinus projektą, bus apšiltintas stogas,
išorinės atitvaros, pastato cokolis iki įšalo gylio. Projekto produkto
rodiklis - energijos taupymo poţiūriu atnaujintų pastatų skaičius - 1
vnt. Projekto rezultato rodiklis –atnaujintuose viešosios paskirties
pastatuose sutaupytas šilumos energijos kiekis – bus nustatytas
atlikus pastato energetinį auditą.

179.448,44

ES fondų lėšų
suma, Lt.

Numatoma
projekto veiklų Projekto
Kitų
įgyvendinimo trukmė,
Valstybės
finansavimo
pradţia ir
mėn.
biudţeto lėšų
šaltinių lėšų
pabaiga
suma, Lt.
suma, Lt.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

425.000,00

75.000,00

2012.092014.02

18

2011.06.30

2.147.950,00

379.050,00

2013.032014.08

18

2012.11.30

152.531,17

26.917,27

2013.062014.11

18

2013.01.02

Projekto tikslas - renovuoti VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės
pagrindinį korpusą (korpusas Nr.1), esantį Liepojos g. 41,
Viešosios įstaigos
Klaipėdoje, pagerinant jo energetines charakteristikas, uţtikrinant
Klaipėdos miesto
Klaipėdos
taupų ir efektyvų energijos vartojimą šio pastato šildymui ir
savivaldybės
Klaipėdos miesto
universitetinės
sukuriant tinkamas sąlygas įstaigos darbuotojams ir klentams.
4.
administracija,
savivaldybės
ligoninės
Projekto (I etapas) metu numatomi atlikti darbai: projektavimas,
savivaldybės
administracija
pagrindinio korpuso
langų keitimas ir sienų apšiltinimas. Projekto produkto rodiklis biudţetinė įstaiga
renovacija, I etapas
energijos taupymo poţiūriu atnaujintas viešosios paskirties pastatų
skaičius - 1 vnt. Projekto rezultato rodiklis - atnaujintuose
pastatuose sutaupytas energijos skaičius - atlikus energetinį auditą.
Projekto tikslas - renovuoti VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės
pagrindinį korpusą (korpusas Nr.1), esantį Liepojos g. 41
Klaipėdoje, pagerinant jo energetines charakteristikas, uţtikrinant
Viešosios įstaigos
taupų ir efektyvų energijos vartojimą šio pastato šildymui ir
Klaipėdos
Klaipėdos miesto Klaipėdos miesto sukuriant tinkamas sąlygas įstaigos darbuotojams ir klientams.
universitetinės
5.
savivaldybės
savivaldybės
Projekto (II etapas) metu numatomi atlikti darbai: šildymo sistemos
ligoninės
administracija
administracija
renovacija, sutapdinto stogo renovacija su apšiltinimu, lauko durų
pagrindinio korpuso
keitimas. Produkto rodiklis - energijos taupymo poţiūriu
renovacija, II etapas
atnaujintas viešosios paskirties pastatų skaičius - 1 vnt. Rezultato
rodiklis - atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupytas
energijos kiekis - 995 MWh per metus.

1.442.552,00

2.523.555,81

1.226.169,20

216.382,80

2.145.022,44

378.533,37

-

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę, Lt.
Projektų vertė, iš ES fondų lėšų
viso, Lt.
suma, Lt.

Iš viso, Lt

7.172.556,25

6.096.672,81

Kitų
Valstybės
finansavimo
biudžeto lėšų
šaltinių lėšų
suma, Lt.
suma, Lt.
1.075.883,44

2012.012013.06

18

2013.01.20

2013.012014.06

18

2013.01.20

