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Projektinių pasiūlymų pateikimo Utenos regiono plėtros
tarybai ir projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos
regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos
4 priedas
PATVIRTINTA
Utenos regiono plėtros tarybos
2008 m. spalio 13 d. sprendimu Nr.153-12
(koreguota ir papildyta Utenos regiono plėtros tarybos
2009 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr.153-59)
UTENOS regiono rezervinių projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir
darnus vystymasis“ įgyvendinimo priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“,
sąrašas 2007-2013 metų laikotarpiui Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-91R*
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

1.

Dūkšto globos namų
pastato renovacija

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Ignalinos
1 501 400
rajono
savivaldybės
administracija

Bendra
projekto
vertė

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
1 276 190
225 210

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2009-07 –
2010-06

12

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Tikslas - Siekti efektyvesnio Dūkšto globos namuose
suvartojamos energijos naudojimo
Uždavinys - Renovuoti Dūkšto globos namus

• Bus renovuotas Dūkšto globos namų pastatas, įdiegiant energijos taupymo priemones.
• Bus pakeista:
langai - plastikiniais langais (~190 m2),
durys (~40 m2),
termofikacinis įvadas (~50 m),
elektros instaliacija ir apšvietimas,
• Bus apšiltintos:
sienos (~990 m2),
cokolis (~80 m2),
grindys 1-o aukšto kambariuose ir koridoriuje,
• Rekonstruotas ir apšiltintas stogas (~830 m2),

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
Iki
2009-03-16

2

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

2.

Ignalinos Česlovo Kudabos
pagrindinės mokyklos
pastato renovacija

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracija

3.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
Iki
2009-03-16

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
• Bus renovuotas Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos pastatas, įdiegiant energijos taupymo
priemones.
• Bus pakeista:
langai - plastikiniais langais (~20 m2),
durys (~30 m2),
• Bus apšiltintos:
sienos (~6080 m2),
cokolis (~630 m2),
• Suremontuotos vėdinimo ir šildymo sistemos, šilumos punktas bei pakeistas termofikacinis įvadas
(~200 m).
Atlikus energetinį auditą, bus nurodytas galimas suvartojamos energijos sutaupymas.
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto
veiklų
trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo Kitų
teikėjas
įgyvendinimo
mėn.
įgyvendinan
projekto
lėšų suma
biudžeto
ir
finansavimo
pradžia ir
čiajai
vertė
(bendrojo
partnerių
šaltinių lėšų
pabaiga
institucijai
finansav.)
lėšų suma suma
terminas
lėšų suma
Visagino vaikų lopšelio –
Visagino
Visagino
1 312 000 1 115 200
196 800
2010-07 –
16
iki 2010 m.
2011-10
darželio „Auksinis
savivaldybės
savivaldybės
gegužės
10 d.
gaidelis“ pastato
administracijos administracirekonstrukcija (apšiltinimo direktorius
ja,
biudžetinė
darbai)
įstaiga
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas - Mažinti Visagino vaikų lopšelio – darželio „Auksinis
Projekto įgyvendinimo sėkmė bus matuojama šiais kiekybiniais rodikliais:
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas - Siekti efektyvesnio Česlovo Kudabos pagrindinėje
mokykloje suvartojamos energijos naudojimo
Uždavinys - Renovuoti Česlovo Kudabos pagrindinę mokyklą

Eil.
Nr.

• Suremontuotos vėdinimo ir šildymo sistemos, šilumos punktas, įstiklintas balkonas.
Atlikus energetinį auditą, bus nurodytas galimas suvartojamos energijos sutaupymas.
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto
projekto
veiklų
trukmė,
Bendra
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo Kitų
įgyvendinimo
mėn.
projekto
lėšų suma
biudžeto
ir
finansavimo
pradžia ir
vertė
(bendrojo
partnerių
šaltinių lėšų
pabaiga
finansav.)
lėšų suma suma
lėšų suma
3 977 000 3 380 450
596 550
2009-07 –
12
2010-06
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Eil.
Nr.

4.

gaidelis“ pastate suvartojamos energijos sąnaudas.
Veiklos:
- Išorinių sienų su cokoliu ir rūsio sienų šiltinimas;
- Langų ir lauko durų keitimas;
- Stogo su parapetais šiltinimas.
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
pasiūlymo
pareiškėjas
teikėjas

Zarasų rajono savivaldybės
administracinių pastatų
Zarasų mieste
rekonstrukcija

Zarasų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

1.Priemonės produkto rodiklis - Atnaujintų viešosios paskirties pastatų skaičius – 1 vnt.
2. Priemonės rezultato rodiklis – Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupytas energijos kiekis –
preliminariai iki 20 proc., tikslus sutaupymo (GWh/) skaičius metams bus nustatytas atlikus energetinį auditą.
Šie rezultatai būtų pasiekti praėjus metams po projekto įgyvendinimo

Bendra
projekto
vertė

Zarasų
1 205 000
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas - Didinti Zarasų rajono savivaldybės viešųjų pastatų
energijos vartojimo efektyvumą.
Veiklos:
- Rekonstruoti Zarasų rajono savivaldybės
administracijos pastatą;
- Rekonstruoti Zarasų miesto seniūnijos pastatą.

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

5.

Molėtų pagrindinės
mokyklos bendrabučio
pastato renovacija

Molėtų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Molėtų
rajono
savivaldybės
administraci-

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
1 024 250
180 750

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2011-03 –
2011-09

7

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2010 m.
gruodžio 2
d.

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Siekiant didinti energijos suvartojimo efektyvumą Zarasų rajono savivaldybės administracijos pastatuose,
suplanuoti tokie projekto rezultatai:
1. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas viešosios paskirties pastatų skaičius-2 vnt;
Zarasų rajono savivaldybės administracijos pastate Sėlių a.22:
• rekonstruota stogo danga ~ 1178 kv.m.
• apšiltinta sienų ~ 2300 kv.m.
Zarasų miesto seniūnijos pastate, Savanorių g.2:
• rekonstruota stogo danga ~ 416 kv.m.
• apšiltinta sienų ~ 900 kv.m.
2. Sutaupytas energijos kiekis (GWh) atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose bus nurodytas parengus
energetinį auditą.
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo Kitų
įgyvendinimo
mėn.
įgyvendinan
projekto
lėšų suma
biudžeto
ir
finansavimo
pradžia ir
čiajai
vertė
(bendrojo
partnerių
šaltinių lėšų
pabaiga
institucijai
finansav.)
lėšų suma suma
terminas
lėšų suma
757 752,86 644 089,93 113 662,93
2011-05 –
13
2011 m.
2012-05
vasario 1 d.

4
ja,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas - Mažinti Molėtų miesto vidurinės mokyklos
bendrabučio pastato eksploatacijos energijos sąnaudas.
Veiklos:
- Pastato stogo renovacija;
- Pastato langų, išorinių durų keitimas ir fasadų tvarkymas;
- Šilumos ir kitų energetinių sistemų renovacija;
- Elektros sistemos inžinerinių sistemų pertvarkymas;
- Kitos su projekto įgyvendinimu susijusios veiklos.

Iš viso
8 753 152,86

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
1. produkto rodiklis:
- energijos taupymo požiūriu atnaujintas viešosios paskirties pastatas, 1 vnt.
2. rezultato rodiklis:
-vidutinis energijos sutaupymas šildymui iki 46,8MWh per metus, t.y. iki 40 %,
-lėšų, mokamų už šildomą plotą, sutaupymas iki 15 000 Lt per metus.

Bendra lėšų suma pagal priemonę, Lt (su PVM)
ES fondų lėšų suma
LR valstybės
Pareiškėjo ir
biudžeto (bendrojo
partnerių lėšų suma
finansav.) lėšų suma
7 440 179,93
1 312 972,93

* Projektai sąraše išdėstyti prioritetine tvarka
___________________

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma

ES struktūrinė parama, skirta Utenos regionui, Lt:
2007-2010 m.
2011-2013 m.
iš viso
10 143 145

4 347 063

14 490 208

