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Projektinių pasiūlymų pateikimo Utenos
regiono plėtros tarybai ir projektinių pasiūlymų
apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos
sekretoriate tvarkos
3 priedas

PATVIRTINTA
Utenos regiono plėtros tarybos
2008 m. spalio 13 d. sprendimu Nr.153-11
(koreguota ir papildyta Utenos regiono plėtros tarybos
2009 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr.153-58;
koreguota ir papildyta Utenos regiono plėtros tarybos
2010 m. birželio 01 d. sprendimu Nr.153-25;
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2010 m. birželio 22 d. sprendimu Nr.153-35;
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2010 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 153-50;
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2010 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. 153- 78;
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 51/7S - 6)
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. 51/7S– 41 )

Utenos regiono 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-91
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Bendra
projekto
vertė

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

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2
1.

Zarasų rajono Salako
pagrindinės mokyklos
rekonstrukcija

Zarasų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Zarasų
586 803,67
rajono
savivaldybės
administracija

Projekto pavadinimas

2.

VšĮ „Molėtų ligoninės“
pastato renovacija ženkliai
pagerinant pastato atitvarų
eksploatacinę būklę,
renovuojant šilumos
punktus ir stogą, įrengiant
šlaitinį stogą bei pakeičiant
langus ir išorines duris.
Santrumpa – VšĮ „Molėtų
ligoninė“ pastato
renovacija

88 020,56

2009-04-01 –
2009-11-01

7

Iki
2008-12-16

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2009-03 –
2011-03

24

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
Iki
2009-02

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
• Pakeista langų– 894,12 m2.
• Langų ploto mažinimas – 144 m2.
• Pakeista lauko durų (įskaitant tambūrų) – 37,53 m2.
• Apšiltinta sienų – 2109,80 m2;
• Energijos poreikis mokyklos pastatui sumažės 558 MWh/metus;
• Sutaupytos lėšos 10 711,26 Lt/metus.
• Šilumos sąnaudos sumažės 57 procentais.

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas - Didinti Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos
pastato energijos vartojimo efektyvumą
Uždavinys - Atlikti mokyklos pastato išorinių atitvarų remonto
darbus, siekiant pagerinti jų šilumines charakteristikas

Eil.
Nr.

498 783,11

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Molėtų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Molėtų
834 280,27
rajono
savivaldybės
administracija

Bendra
projekto
vertė

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas - mažinti vienintelės rajone esančios ligoninės pastato
eksploatacijos energijos sąnaudas :
• padidinant energijos vartojimo efektyvumą ir taip
sumažinant išlaidas už šildymą ir elektros energiją,
• sustabdant pastato atitvarų pažeidimų progresavimą
(stogo pratekėjimus, sienų paviršinių sluoksnių ir siūlių
tarp betoninių plokščių irimą),

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
709 138,23 125 142,04

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
• Pakeisti visi pastato langai – 649,2 m².
• Pakeistos išorės durys – 33,1 m².
• Renovuotas sutapdintas pastato stogas ir techninio aukšto perdanga – 2155 m².
• Sutvarkytos pastato išorės sienų pažeistos ir labiausiai nusidėvėjusios vietos – 1252 m² .
• Vidutinis energijos sutaupymas šildymui 159,40 MWh / metus, t.y. 31,68 %.
• Lėšų, mokamų už šildomą plotą, sutaupymas 23 910 Lt / metus, tai sudaro 4,75 Lt už kvadratinį metrą
šildomo ploto.
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pasiekiant, kad būtų užtikrintas šiluminis komfortas
šildymo sezono metu darbuotojams ir pacientams,
• pagerinant pastato estetinį vaizdą.
Uždaviniai:
• Renovuoti plokščią Molėtų ligoninės pastato stogą
• Pagerinti Molėtų ligoninės pastato išorinių atitvarų
esamą būklę sutvarkant pažeistus fasadus ir pakeičiant
pastato langus bei išorines duris.
• Modernizuoti ir rekonstruoti Molėtų ligoninės pastato
energetikos sistemas pagerinant jų energetines
charakteristikas.
• Techninio projekto, techninio projekto ekspertizės ir
kitų projekto įgyvendinimui reikalingų dokumentų
rengimas.
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
pasiūlymo
pareiškėjas
Bendra
teikėjas
projekto
vertė
•

Eil.
Nr.

3.

Eil.

Krašuonos pagrindinės
mokyklos pastato Utenoje,
Kudirkos g.5, išorinių
atitvarų rekonstravimas,
energetikos sistemų
modernizavimas,
pagerinant energetines
charakteristikas, santrumpa
– Krašuonos pagrindinės
mokyklos rekonstravimas

Utenos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Utenos
rajono
savivaldybės
administracija

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
3 334 061,18 2 833 952
500 109,18

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas- Rekonstruoti Utenos Krašuonos pagrindinės mokyklos
pastato išorinius atitvarus, modernizuoti energetines sistemas,
siekiant pagerinti energetines charakteristikas.
Uždaviniai:
• Rekonstruoti išorinius pastato atitvarus
• Rekonstruoti mokyklos energetikos sistemas.
• Parengti projekto įgyvendinimui būtiną dokumentaciją,
atlikti viešinimą, auditą.
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2009-01 –
2011-06

30

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
Iki
2009-02

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Projekto įgyvendinimo sėkmė bus matuojama šiais kiekybiniais rodikliais:
• Priemonės produkto rodiklis - Atnaujintų viešosios paskirties pastatų skaičius – 1 vnt.
• Priemonės rezultato rodiklis –Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupytas energijos kiekis –
0,3054 GWh/ metams.
Šie rezultatai būtų pasiekti praėjus metams po projekto įgyvendinimo.

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)

Numatoma

Projekto

Paraiškos

4
Nr.

4.

Suvartojamos energijos
mažinimo priemonių
įdiegimas Visagino
„Atgimimo“ gimnazijoje:
stogo ir išorinių sienų
apšiltinimas

5.

ES fondų
lėšų suma

pareiškėjas

Visagino
savivaldybės
taryba

Visagino
950 984,36 808 336,71
savivaldybės
administracija

LR valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansav.)
lėšų suma
142 647,65

Pareiškėjo
ir
partnerių
lėšų suma

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

trukmė,
mėn.

2009-05 –
2010-05

12

pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
Iki 2009-02

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
• Bus atliktas baseino stogo apšiltinimas – 420,0 m2.
• Bus atliktas išorinių sienų (fasado) apšiltinimas –4485,0 m2.
• Bus atliktas išorinių sienų (fasado) nudažymas –4485,0 m2, kuris derės prie aplinkui įsikūrusių pastatų
ir namų.
Uždaviniai:
• Bus padidintas pastato energijos efektyvumas: šilumos suvartojimas sumažės iki 20 proc. per metus
• Atlikti baseino stogo renovaciją su apšiltinimu.
perskaičiavus norminiams metams.
• Atlikti fasado šiltinimą.
• Bus pasiekta pastato energijos efektyvumo klasė D (privaloma, pagal Statybos techninį reglamentą
• Pagerinti mokymosi ir darbo sąlygas Visagino
STR 2.01.09:2005 „Pastatų energetinis naudingumas“ pagal 2005 m. gruodžio 20 d. LR aplinko
„Atgimimo“ gimnazijos mokiniams ir darbuotojams.
ministro įsakymą Nr. D1-624).
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
Ignalinos moksleivių
Ignalinos rajono Savivaldybės 657 510,61 558 884,02 98 626,59
2009-07 –
12
Iki
namų pastato renovacija savivaldybės
biudžetinė
2010-06
2009-03-16
administracijos įstaiga
direktorius
Ignalinos
moksleivių
namai
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas - Siekti efektyvesnio Moksleivių namuose suvartojamos
• Bus renovuotas Moksleivių namų pastatas.
energijos naudojimo
• Bus pakeisti:
Uždavinys - Renovuoti Moksleivių namus
langai - plastikiniais langais (~310 m2),
išorės durys (~10 m2).
• Bus apšiltintos:
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą Visagino
„Atgimimo“ gimnazijoje, atlikus pastato renovavimo darbus:
baseino stogo ir mokyklos išorinių sienų apšiltinimą.

Eil.
Nr.

Bendra
projekto
vertė

pasiūlymo
teikėjas

5

Eil.
Nr.

6.

išorės sienos (~1010 m2),
cokolis (~100 m2).
• Rekonstruotas ir apšiltintas stogas (~850 m2), suremontuotos vėdinimo ir šildymo sistemos, šilumos
punktas bei pakeistas termofikacinis įvadas (~90 m).
Atlikus energetinį auditą, bus nurodytas galimas suvartojamos energijos sutaupymas.
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
pasiūlymo
pareiškėja Bendra
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo Kitų
teikėjas
s
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
Anykščių raj. Traupio
Anykščių
Anykščių 1 584782,88 1 279 005,70 225 706,89
80 070,29
2008-11-01–
24
Iki
pagrindinės mokyklos
rajono
rajono
2010-11-01
2009-04-02
savivaldybės
savivaldybė
pastato renovacija
(rekonstrukcija) ir
administracijos s
energetinio ūkio
direktorius
administramodernizavimas
cija
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas -Didinti energijos vartojimo efektyvumą Traupio
Įgyvendinus projektą bus:
pagrindinės mokyklos pastate
• pakeista langų ir lauko durų – 413, 36 m2;
Uždavinys - Atlikti pastato išorinių atitvarų remonto darbus,
• apšiltinta sienų – 722,73 m2;
siekiant pagerinti jų šilumines charakteristikas
• apšiltinta stogo -1076,76 m2;
• apšiltinta grindų – 789,44 m2;
• šildymo sistemos ir šilumos punkto renovacija – 1 vnt.
• energijos poreikis mokyklos pastatui sumažės 127,7 MWh/metus;
• sutaupytos lėšos 24 278 Lt/metus;
• šilumos sąnaudos sumažės 51,8 procentų;

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

7.

Utenos lopšelio- darželio
„Voveraitė“ pastato
išorinių atitvarų
rekonstravimas,
energetikos sistemų
modernizavimas,

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Utenos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Utenos
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
1 672 829,73 1 421 905,27 250 924,46
Bendra
projekto
vertė

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2008-10 –
2011-12

39

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
iki 2010 m.
kovo 31 d.

6
pagerinant energetines
charakteristikas“,
santrumpa- „Utenos
lopšelio- darželio
„Voveraitė“
rekonstravimas

Eil.
Nr.

8.

Eil.
Nr.

biudžetinė
įstaiga

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Projekto įgyvendinimo sėkmė bus matuojama šiais kiekybiniais rodikliais:
Tikslas - Rekonstruoti Utenos lopšelio-darželio „Voveraitė“
1.Priemonės produkto rodiklis - Atnaujintų viešosios paskirties pastatų skaičius – 1 vnt.
pastato išorinius atitvarus, modernizuoti energetines sistemas,
2. Priemonės rezultato rodiklis –Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupytas energijos kiekis – 0,12
siekiant pagerinti energetines charakteristikas.
GWh/ metams.
Veiklos:
- Išorinių sienų šiltinimas, statinio konstrukcijų
sutvarkymas;
- Langų ir durų keitimas;
- Šildymo sistemos rekonstravimas;
- Vėdinimo sistemos rekonstravimas
- Energijos vartojimo audito patikslinimas ir ataskaitos
parengimas.
Techninio projekto rengimas.
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
2010-06 –
16
iki 2010 m.
darželio „Kūlverstukas“
savivaldybės
savivaldybės
2011-09
kovo 31 d.
pastato rekonstrukcija
administracijos administraci(apšiltinimo darbai)
direktorius
ja,
biudžetinė
įstaiga
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas - Mažinti Visagino vaikų lopšelio – darželio
Projekto įgyvendinimo sėkmė bus matuojama šiais kiekybiniais rodikliais:
„Kūlverstukas“ pastate suvartojamos energijos sąnaudas.
1. Priemonės produkto rodiklis - Atnaujintų viešosios paskirties pastatų skaičius – 1 vnt.
Veiklos:
2. Priemonės rezultato rodiklis –Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupytas energijos kiekis –
- Išorinių sienų su cokoliu ir rūsio sienų šiltinimas;
preliminariai iki 20 proc., tikslus sutaupymo (GWh) skaičius metams bus nustatytas atlikus energetinį auditą.
- Langų ir lauko durų keitimas;
Šie rezultatai būtų pasiekti praėjus metams po projekto įgyvendinimo
- Stogo su parapetais šiltinimas
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

7
teikėjas

9.

Eil.
Nr.

10.

Eil.
Nr.

Energijos vartojimo
efektyvumo didinimas
Anykščių rajono švietimo
įstaigose

Anykščių
rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

projekto
vertė

Anykščių
585
rajono
727,25
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

lėšų suma

497 868,17

biudžeto
(bendrojo
finansav.)
lėšų suma
87 859,08

ir
partnerių
lėšų suma

finansavimo
šaltinių lėšų
suma

įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

mėn.

2010-02 –
2011-02

13

įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2010-06-01

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas - Didinti energijos vartojimo efektyvumą
Energijos taupymo požiūriu atnaujintas viešosios paskirties pastatų skaičius – 4 vnt.
Veiklos - 3 Anykščių miesto lopšelių-darželių ir Kurklių
Atlikus energetinį auditą, bus nurodytas galimas suvartojamos energijos sutaupymas
S.Kairio pagrindinės mokyklos pastatų renovacija, pakeičiant
senus langus ir lauko duris.
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
Ignalinos rajono
Ignalinos
Ignalinos
881 738
749 477
132 261
2010-11 –
18
2010-06-03
savivaldybės
rajono
rajono
2012-04
administracijos pastato
savivaldybės
savivaldybės
renovacija
administracijos administracidirektorius
ja,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas - Siekti efektyvesnio Ignalinos rajono savivaldybės
Projekto metu bus renovuotas Ignalinos rajono savivaldybės administracijos pastatas. Bus apšiltintos išorės
administracijos pastate suvartojamos energijos naudojimo
sienos (~ 950 m2) ir cokolis (~ 90 m2), stogas (~ 1230 m2), suremontuotos vėdinimo ir šildymo sistemos.
Tikslesni projektų įgyvendinimo rezultatų kiekybiniai rodikliai bus pateikti parengus reikalingą techninę
Veiklos:
- išorės sienų, stogo ir cokolio šiltinimas, vėdinimo ir
dokumentaciją ir teikiant paraiškas įgyvendinančiai institucijai.
Atlikus energetinį auditą ir parengus statybos darbų techninį projektą bus galimybė atlikti pastatų renovacijos
šildymo sistemų remontas;
- projektavimas ir inžinerinės paslaugos
darbus panaudojant ES lėšas.
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
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teikėjas

11.

Eil.
Nr.

12.

Molėtų mieste esančio
vaikų lopšelio-darželio
„Saulutė“ pastato
renovacija

Molėtų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

projekto
vertė

Molėtų
1 689
rajono
330,23
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

lėšų suma

1 435
930,7

biudžeto
(bendrojo
finansav.)
lėšų suma
253 399,53

ir
partnerių
lėšų suma

finansavimo
šaltinių lėšų
suma

įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

mėn.

2011-05 –
2011-12

8

įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2010 m.
gruodžio
10 d.

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas - Mažinti Molėtų mieste esančio vaikų lopšelio-darželio
Energijos taupymo požiūriu atnaujintas viešosios paskirties pastatas, 1 vnt.
„Saulutė“ pastato eksploatacijos energijos sąnaudas.
Rezultato rodikliai:
-vidutinis energijos sutaupymas šildymui iki 0,188GWh per metus, t.y. iki 48,86 %,
Veiklos:
- Pastato stogo renovacija
-lėšų, mokamų už šildomą plotą, sutaupymas iki 39852,22 Lt per metus.
- Pastato langų, išorinių durų keitimas ir fasadų
Renovuotas pastato stogas – 1053 m2; pakeisti visi pastato langai –194,18 m2; pakeistos išorės ir tambūrų durys
tvarkymas;
– 58,52 m2; apšiltintos išorinės sienos – 1265,81 m2; cokolio apšiltinimas ir hidroizoliacija – 442,39 m2; rūsio
vidaus sienų ir pogrindžio lubų apšiltinimas – 639 m2; Renovuotos šildymo ir karšto vandens sistemos – 2 vnt.;
- Pastato išorinių aitvarų ir kitų perdangų renovacija;
atnaujinta elektros instaliacija – 1 vnt.
- Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų
renovacija;
- Pastato elektros inžinerinių sistemų pertvarkymas;
- Kitos su projekto įgyvendinimu susijusios veiklos
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
Ignalinos mokyklosIgnalinos rajono Ignalinos
944 842
803 116
141 726
2011/06
12
2011-02-23
darželio „Šaltinėlis“
savivaldybės
rajono
2012/05
pastato Dūkšto mieste,
administracijos
savivaldybės
Zarasų g. 5, renovacija
direktorius
administracija
Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Tikslas - Siekti efektyvesnio Ignalinos mokyklos-darželio
Energijos taupymo požiūriu atnaujintas viešosios paskirties pastatas (Ignalinos mokykla-darželis ,,Šaltinėlis“
„Šaltinėlis“ pastato Dūkšto mieste suvartojamos energijos
Dūkšto mieste) 1 vnt.
naudojimo
Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta energijos apie 90 MWh/metus.
Įgyvendinus projektą bus pakeista: langai-140,6 m2, durys-40,2 m2, apšiltinamos sienos ir cokolis-1561 m2,
Veiklos:

9
•

•
•

1.1.1- Išorinių aitvarų rekonstravimo darbai (keičiami
langai- 140,6 m2, lauko durys-40,2 m2, rekonstruojamas
ir apšiltinamas stogas-833 m2, apšiltinamos sienos ir
cokolis-1561 m2;
1.1.2- Šilumos punkto rekonstravimo darbai (1vnt);
1.1.3- Inžinerinės paslaugos.

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

13.

Anykščių A. Baranausko ir
A. Vienuolio-Žukausko
memorialinio muziejaus
administracinio pastato –
koplyčios renovacija

Eil.
Nr.

14.

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėja
s

Anykščių
rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

432 128,09
Anykščių
rajono
savivaldybė
s
administrac
i-ja,
savivaldybė
s biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas - Didinti energijos vartojimo efektyvumą.
Veiklos - Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialinio muziejaus administracinio pastato – koplyčios
renovacija
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
pasiūlymo
pareiškėja
teikėjas
s

Zarasų rajono savivaldybės
administracinių pastatų
Zarasų mieste
rekonstrukcija

rekonstruotas ir apšiltintas stogas-833 m2, atlikta šilumos punkto rekonstrukcija.

Zarasų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
367 308,88
64 819,21

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2011-06 –
2012-11

18

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2011-09-01

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Energijos taupymo požiūriu atnaujintas viešosios paskirties pastatų skaičius – 1 vnt.
Atlikus energetinį auditą, bus nurodytas galimas suvartojamos energijos sutaupymas

Zarasų
1 205 000
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)

1 024 250

180 750

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2012-05-11
2013-11-11

18

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2012-04-11

10
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.

Iš viso

16 672 018,27

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.

Bendra lėšų suma pagal priemonę, Lt (su PVM)
ES fondų lėšų suma
LR valstybės
Pareiškėjo ir
biudžeto (bendrojo
partnerių lėšų suma
finansav.) lėšų suma
2 488 792,19
80 070,29
14 103 155,79

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

